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Tokes maske Henrik Nilaus Hent PDF Toke er 11 år og bruger al sin tid på at tegne. Han har ikke rigtig nogen
venner, men elsker at hænge ud i kolonihaven hos sin farfar, der er kunstner. Her kan han øve sin tegneteknik

og være i fred for Mark og alle hans ydmygende drillerier.

Men den dag læreren opfordrer Toke til at deltage i en konkurrence om at lave en maske til et rollespil
begynder alting at gå galt. Den voldelige Mark vil selv vinde konkurrencen og truer Toke til at trække sig ud
af konkurrencen. Farfaren bliver syg, og Toke står alene med den svære beslutning: Skal han bukke under for

presset eller tage kampen op mod Mark, som ikke skyr nogen midler for at vinde.

Tokes maske er en barsk og nuanceret historie om at blive udsat for mobning og turde stå ved sig selv.

 

Toke er 11 år og bruger al sin tid på at tegne. Han har ikke rigtig
nogen venner, men elsker at hænge ud i kolonihaven hos sin farfar,
der er kunstner. Her kan han øve sin tegneteknik og være i fred for

Mark og alle hans ydmygende drillerier.

Men den dag læreren opfordrer Toke til at deltage i en konkurrence
om at lave en maske til et rollespil begynder alting at gå galt. Den
voldelige Mark vil selv vinde konkurrencen og truer Toke til at
trække sig ud af konkurrencen. Farfaren bliver syg, og Toke står
alene med den svære beslutning: Skal han bukke under for presset
eller tage kampen op mod Mark, som ikke skyr nogen midler for at

vinde.

Tokes maske er en barsk og nuanceret historie om at blive udsat for
mobning og turde stå ved sig selv.
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