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De ubesværede Thure Barsøe-Carnfeldt Hent PDF Pigen Maj lever sammen med sin retarderede lillebror
August i en lille skovhytte tildelt dem af kommunen. De er nu sidst i tyverne. Deres mor forlod dem, en dag

hun var ude at tigge, vendte hun aldrig tilbage til de to børn.
De har klaret sig siden ved, at kommunen giver dem lommepenge og desuden kan de tigge hos naboerne.
August kommer ind imellem i problemer på grund af hans hidsige temperament, han kan ikke tåle at blive

drillet og hvis nogen skubber til ham, bliver han voldsom med sin stok og slår.
August trives godt ude i naturen, han har tit en tudse eller en mus i lommen som han fodrer og passer. Maj får

et job med at fodre og passe køerne på Godset. Senere bliver hun udnævnt til fodermester, og flytter fra
skovhytten til en bolig på Godset sammen med August, som hjælper hende med fodring af køerne. En dag går
det alvorligt galt for August. Da han finder Maj og sønnen på godset, tæt omslynget i stalden, bliver han

bange for at miste sin søster. Han slår sønnen på godset ned med sin stok, så han får kraniebrud og kommer på
sygehuset. Da han flygter tilbage til hytten, bliver han drillet af tre drenge på cykel, han når at ramme den ene
dreng i hovedet med sin stok og så tager sagen fart. Han låser sig inde i hytten og en menneskemængde sætter

ild på hytten for at få ham ud, men ulykkerne bare vokser og vokser.

 

Pigen Maj lever sammen med sin retarderede lillebror August i en
lille skovhytte tildelt dem af kommunen. De er nu sidst i tyverne.

Deres mor forlod dem, en dag hun var ude at tigge, vendte hun aldrig
tilbage til de to børn.

De har klaret sig siden ved, at kommunen giver dem lommepenge og
desuden kan de tigge hos naboerne. August kommer ind imellem i
problemer på grund af hans hidsige temperament, han kan ikke tåle
at blive drillet og hvis nogen skubber til ham, bliver han voldsom

med sin stok og slår.
August trives godt ude i naturen, han har tit en tudse eller en mus i
lommen som han fodrer og passer. Maj får et job med at fodre og
passe køerne på Godset. Senere bliver hun udnævnt til fodermester,
og flytter fra skovhytten til en bolig på Godset sammen med August,
som hjælper hende med fodring af køerne. En dag går det alvorligt

galt for August. Da han finder Maj og sønnen på godset, tæt
omslynget i stalden, bliver han bange for at miste sin søster. Han slår
sønnen på godset ned med sin stok, så han får kraniebrud og kommer
på sygehuset. Da han flygter tilbage til hytten, bliver han drillet af tre
drenge på cykel, han når at ramme den ene dreng i hovedet med sin

stok og så tager sagen fart. Han låser sig inde i hytten og en
menneskemængde sætter ild på hytten for at få ham ud, men

ulykkerne bare vokser og vokser.
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