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Forfatteren
fortæller gerne om
Livet som forfatter, om skriveproces, research og inspiration
Jeg vil tale om ungdomsbogen, dens indhold og dens potentielle
læsere – og håbet om at få nogen til at læse bøger, som måske ikke
plejer at læse bøger. Jeg forsøger at skrive, som jeg gerne selv ville
læse, for jeg har ikke læst nok bøger i mit liv. Ganske givet, fordi jeg
ikke er blevet præsenteret for de rigtige bøger i min spæde læsestart.
Derfor drømmer jeg om at skrive bøger, der er let tilgængelige for alle,

men måske i særdeleshed for nye læsere. Herunder at være så svært
fascineret af bryster, at jeg har skrevet en hel bog om det.

Forfatteren er
aktuel med

Bjarke fra parallelklassen, der forpester hans liv og den nye dreng, som
blev smidt ud af skolen i nabobyen
og derfor er lidt farlig.

Den store mission
Thomas har en drøm. Sammen med
sin bedste ven skal han på en mission, der skal gøre drenge til mænd.
De vil se bryster. I levende live. De
har på fornemmelsen, at de er de
eneste to drenge i 7. klasse, der ikke
har set nogen, og hvis de ikke får set
et par inden 8. klasse, vil de dø som
ensomme jomfruer uden hår på.

Den Store Mission foregår i år 2000
i en lille vestjysk by, hvor alle kender
hinanden, og de fleste spiller badminton i vinterhalvåret og fodbold
om sommeren. Thomas og Christian er skolens to mærkelige drenge,
der har deres egen klub i kælderen,
hvor de lægger store planer for,
hvordan de skal få deres mission til
at lykkes.
I Den Store Mission følger vi Thomas, mens han prøver at jonglere
venskab, kærlighed, sure forældre,

Jeg vil desuden snakke om, hvor fascinerende det er at være fra en
lille jysk by, hvor der måske ikke sker så meget, men hvor der sker
rigeligt til, at man slet ikke kan følge med … og hvor meget jeg savner
den ro, der var i min barndom.

Den Store Mission er en historie
om venskaber og om at lære, at det
ikke er alt, der er rigtigt, bare fordi
det bliver sagt højt. Bogen foregår,
før nettet for alvor gjorde sit indtog
i Jylland, men den tager fat i emner
og faser, unge mennesker stadig
skal igennem den dag i dag.

Forfatterpræsentation
Mange kender Thomas Skov som den skæve tv-vært fra DR, der har lavet alle mulige
tænkelige og utænkelige programmer, siden han slog igennem som Anders Lund Madsens
praktikant. Han har gjort karriere som Kridhvid i Kina. Han var den første mand i Danmark
til at føde et barn i programmet Mandefødsel. Senest kunne han ses i programrækken Ikke
Okay, hvor han sammen med Hella Joof agerede en moderne Emma Gad.
Spørger man Thomas, hvem han er, ser han mest af alt sig selv som en høflig, men mærkelig
dreng fra en lille by i Jylland. Og som bekendt kan du tage manden ud af Jylland, men du kan
ikke tage Jylland ud af manden, og derfor går Thomas rundt og er en rolig og underspillet
ung mand, der har en ide om, at det hele nok skal gå, og at det, der virker tungt og træls lige
nu, kan vi smile af om nogle år.
Han har sammen med stand-up komikeren Geo tidligere udgivet Den Ultimative Skønhedsguide, en parodi på den klassiske selvhjælpsbog. Hans klummer om forskellen mellem ham
og hans kæreste er udgivet under titlen Forskellen på Mænd og Kvinder er 100 gymnastikposer. Og i 2016 debuterede han med sin første ungdomsbog, Den Store Mission.
KONTAKT: info@jppol.dk
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