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Et tabubelagt emne har jeg i denne historie arbejdet med i flere år. Kvindelige psykopater og krænkere skrives
der sjældent om, men jeg mener at have mødt et eksemplar af denne race. Dog er historien Lille Arnold Hacke
fiktion. Og denne historie er ikke for børn. /Jonna Bøgelund Larsen/ Lille Arnold Hacke er historien om den
sårbare dreng, der bor på landet med den kærlige, lidt underkuede far og den psykopatiske og meget lidt
hjertevarme mor, hvis kærlighed og anerkendelse han ønsker og jagter. Vi følger Arnold, fra han er fem, til
han er næsten otte år. Sit følelsesliv udlever han gennem tegninger samt gennem mange tankerejser både til
himmel og til helvede. Buller er eneste legekammerat, der bor på den anden side af vejen, og Olde, der er
stødpude mellem Arnold og hans mor, bebor et mindre værelse på første sal. Historien foregår omkring tiden,
hvor første mand sætter fod på Månen.
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