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Hold ud, Morten! Per Gammelgaard Hent PDF De springer på ham og vælter ham. De slæber ham ind på

drengenes WC og holder ham. Det er Erik og Frede sammen med Henrik og Lars. Og Erik haler en
sodavandsflaske frem og tisser i den. Og før Morten når at opfatte ret meget, svinger de flasken foran hans
ansigt. De råber, at han skal drikke. Og de presser flasken mod hans mund. – Drik det! Drik det! Så bliver du
stor og stærk, din pissemyre. – Drik det! Drik det! Det er sundt og passer lige til en kolort som dig. 12-årige
Morten bliver groft mobbet i skolen, og hans forældre magter ikke at gribe ind – måske er det på tide, at han

selv gør noget? Kun én ting får ham til at holde ud: Hanne. Per Gammelgaard (f. 1948) blev uddannet
bibliotekar i 1973 og har siden da skrevet en række digtsamlinger. I 1981 debuterede han som romanforfatter

med "Er du hjemme, Johanne?"
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