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Blindebuk Bertha Holst Hent PDF Blindebuk er fortællingen om den forældreløse dreng Gert, der bor hos sin
onkel. Gert er en frisk dreng og har i det hele taget et uproblematisk forhold til livet - men pludselig kommer

han ud for en ulykke og mister synet under en leg.

Gert er i starten nedtrykt og skal vænne sig til at leve på en ny måde, men langsomt vågner hans sanser op, og
han finder ud af, at livet ikke er forbi eller mindre sjovt, blot fordi han ikke længere kan se. For når du skal

anstrenge dig lidt mere, bliver du måske meget bedre til at orientere dig i livet?

Historien om Gert handler i bund og grund om at acceptere tingenes tilstand og nå en erkendelse af, at livet er
meget mere, end du måske ved første øjekast tror. Og som prikken over i’et oplever både onklen og Gert, at

ulykken fører dem tættere sammen.
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