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man stadig. Det har man altid gjort.

Om sommeren bygger drengene huler. Eller tager i friluftsbadet. Sommetider mødes de på grillen -
Kinobaren, som den hedder - for at spille arkadespil, -eller de cykler sammen ned til sportspladsen med deres

-plastikbolde på bagagebærerne.

De gør alt det, som drenge nu engang gør for underholdningens skyld, og for at få tiden til at gå i en lille
landsby. Men barndommen ebber ud og efterlader en modstridende trang til både at flygte og vende hjem.

Forestillinger om flugt og hjemkomst er en kærlig erindring om en opvækst i Sønderjylland. Et bittersødt
portræt af en generation, der voksede op i skyggerne af Tyskland, det øvrige Danmark og 1980'erne.

Uddrag af bogen

"Affolkningen sker igen. Intet har ændret sig. Vi er en del af, hvad man kalder en rådden banan. -Intet
flatterende eller eksotisk. Ikke banan som i Josephine Baker, ikke banan som i Velvet Underground og Andy

Warhol, men banan som i smat. En frugt, man kan træde i. Et hul, man kan skvatte i. Danmarks indre
bananrepublik."

"Billeder, der dukker op. Sammenhænge, der ikke kan forklares, men som af en eller anden grund giver
mening. Forbindelseslinier på tværs af tid og rum. Uafbrudt ind og ud af mørket. Frem i lyset. Uanset hvor og
med hvilken fart, jeg bevæger mig, kan de overhale mig. Overtage mig. Pludselig dukker de op, så er de væk

igen. For en stund."

Om forfatteren

JOHNNY HARBOE (f. 1977) er opvokset i Sønderjylland. Uddannet mag.art. i litteraturvidenskab fra
Syddansk Universitet og debuterede i 2006 med romanen Tolv rum. Har desuden udgivet romanen

Tabspartiet (2010).
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