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Ved den yderste spids, ungdomsroman af Mads Heinesen.
117 sider, garnhæftet softcover, trykt på Specialtrykkeriet.
199,95 kr. i vejl. udsalgspris. ISBN: 978-87-934040-7-6.
Udkom 23. januar 2018.
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Værdi:

Det er en ualmindelig stærk ungdomsroman på godt 100 sider, som
Mads Heinesen har leveret ... små fine, stærkt betitlede kapitler i et flot,
direkte, dynamisk og ordret sprog ... De bedste anbefalinger.
– Kent Poulsen, Børn & Bøger

Handlingen er medrivende og nervepirrende. Teksten er let at læse og rig på dialog. Kapitlerne er
korte og de har gode overskrifter. En roman der lægger op til refleksioner og samtale om familie,
personlige kriser, venskab og kærlighed. Egnet til fælles læsning og samtale i 7.-9. kl.
– Lars Larsen, DBC lektør

Mads Heinesens nyeste roman, Ved den yderste spids, handler om Viktor, der lige er fyldt
15 år og har fået en lillebror. Hans mor har været indlagt i flere uger efter fødslen, og hans
far er begyndt at drikke og miste besindelsen. Faren er hele tiden af sted på hospitalet og
glemmer Viktors fødselsdag. Alt det med moren er omgærdet af mystik, for Viktor kan
mærke, at hans far ikke fortæller den fulde sandhed. Viktor trækker sig mere og mere fra
hverdagen og vennerne, men midt i kaosset finder han sammen med den jævnaldrende
nye nabopige, Thit, og de to unge kan spejle sig i hinanden i en svær tid. Titlen Ved den
yderste spids henviser både til det at være presset til det yderste, men er også inspireret af
et konkret sted i naturen, hvor Viktor søger tilflugt og finder ro, og hvor en del af bogens
handling foregår.

Foto © Camilla Brændgaard, 2011

Om Mads Heinesen
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Forfatter og forlægger. Udgav i 2011 den
roste børne- og ungdomsbog Jeg er modig på
Høst & Søn. Gik på Forfatterskolen for Børnelitterratur i 2003-05, har skrevet for DR
Ramasjang og Gyldendal Uddannelse. Har
modtaget en række arbejdslegater fra Statens
Kunstfond. Driver til daglig Vild Maskine
sammen med Rebekka Gertz Andersson,
som han også danner par med privat.

Præsentation af forlaget

Vild Maskine specialiserer sig i at udgive
børne- og ungdomsbøger, der både kan
benyttes i undervisningssammenhæng og
som selvlæsning. Bøgerne får god omtale
i de relevante medier. Forlaget laver også
gratis undervisningsmateriale til udgivelserne, som sendes ud fysisk samt ligger
på www.vildmaskine.dk under
undervisning.

INTET KØBETVANG! Krav for at modtage det gratis klassesæt (25 stk.):

At man booker et salgs- og præsentationsmøde på max. 30 min., hvor Mads Heinesen kommer forbi og fremviser forlagets øvrige bøger og gratis
undervisningsmateriale. Alle bøger sælges samtidig med 25 % rabat i forhold til normalprisen hos iMusic, som forlaget laver kampagnen i samarbejde med. Forlaget tager ved besøget imod eventuelle bestillinger og info om evt. klargørelse og sender ordren videre til iMusic, som så fakturerer.

Dette tilbud er først til mølle og gælder ca. 30 klassesæt. Mødet skal være booket senest 31. september. Det gratis undervisningsmateriale leveres
sammen med klassesættet til mødet, men er også tilgængeligt på forlagets hjemmeside. Det er udarbejdet af konsulent, læremiddelforfatter og lærer
Lene Sørensen. Lydbog på Ved den yderste spids er i skrivende stund ved at blive produceret og kommer snart i handlen. Denne vil også kunne
bestilles til mødet.
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