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Joe Speedbåd Tommy Wieringa Hent PDF Forlaget skriver: En klassisk udviklingsroman om at blive voksen.
Og om at vokse op i et lille, lukket samfund. Vi er i en lille by ved den hollandsk-tyske grænse. Ved

romanens begyndelse ankommer den 14-årige Joe til den lille ny på landet. Sit efternavn Speedbåd har han
selv valgt for at kunne blive den, han vil være. 

Joe er ikke bare ekstremt motorisk, han kan også fremstille bomber og bygge en flyvemaskine, der faktisk
kan flyve.

Jeg-fortælleren Frankie - eller som han kaldes på hollandsk Fransje - er Joes modsætning. Som 13-årig bliver
han kørt over af en landbrugsmaskine. Han kører i rullestol, kan dårligt tale, og Joe er simpelthen alt det
Fransje drømmer om at være. Romanen følger de to drenge gennem den tidlige ungdom - med Fransje som
betaget vidne til Joes vilde eventyr. Alt bliver skrevet ned i hans uendelige og omhyggeligt hemmeligholdte
dagbøger. Kun JP - den smukke pige fra Sydafrika, som alle drenge i byen er forgabte i - får en dag lov at

læse dem.  
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