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Håbet er som en muskelhund Nanna Gyldenkærne Hent PDF Håbet er som en muskelhund fortæller intenst og
tankevækkende om et fremtidssamfund gennemsyret af frygt for det anderledes, og om en ung drengs håb og

længsel efter frihed og kamp for basale menneskelige værdier i en forandret og kynisk verden.

Janus bor sammen med andre børn og unge i en indhegnet lejr langt inde i skoven, væk fra andre mennesker.
De unge får at vide, at det er for deres eget bedste. I lejren er de beskyttet mod omverden. Men Janus har et
håb om et andet liv i frihed, og det flår og slider i ham for at finde en vej ud af lejren. Stærke drivkræfter og

store følelser er i konflikt med hinanden. Måske håbet er større end både venskab og kærlighed …?

Når man bliver kaldt et monster, er man nødt til at prøve at opføre sig som et menneske.
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