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6 Ronnie Andersen Hent PDF "6" er titlen på anden bog i Ronnie Andersens tematiske trilogi om drenge fra
forskellige samfundsklasser, der har det til fælles, at de flygter fra deres følelser. Debutromanen "Date med en
engel" (2008) er stilistisk bygget op som et filmmanuskript, og her flygter hovedpersonen gennem stoffer og

film. 

"6" handler om en dreng fra middelklassen. Charli flygter fra sorgen over sin mors pludselige død gennem
sex, musik og tegneserier. Tegnesseriemediet inspirerer hans sprog og tankeverden, og da Charli samtidig er

talfreak, er bogen bygget op over en matematisk formel med 36 kapitler af 6 sider

.

Pressen skriver:

»Forfatteren har en dyb psykologisk indsigt i sin hovedperson … Det er suverænt fortalt og skruet sammen.«

***** - Steffen Larsen, Politiken 

»En sitrende, velskrevet filmisk historie med en handling, der rummer alt godt fra menneskelivet: sorg,
kærlighed, utroskab, familie, venner og almindelig genkendelig eksistentialisme.«

- Zenia Johnsen, Fortællingen.dk

»6 er dog ikke kun noget i kraft af sin forfatter, og heller ikke kun i kraft af sin status som efterfølger. Den er
faktisk en usædvanlig læseoplevelse. Punktum.«

– Børn & Bøger, 63. årgang, nr. 5
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