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Faldet Diogo Mainardi Hent PDF Forlaget skriver: Diogo Mainardi er en populær brasiliansk forfatter,
journalist og tv-kommentator, som i denne rørende lille bog beskriver sit forhold til sønnen Tito, der blev født

under dramatiske omstændigheder med spastisk lammelse til følge.

I 424 små tekster - svarende til det antal skridt, Tito under stort besvær tager på sin vandring rundt i Venedig
sammen med faren - blandes erindringer fra familiens liv med tanker inspireret af så forskellige kilder som
rockmusikeren Neil Young (som selv har to hjerneskadede børn) og nazisternes udryddelsesplan for de

omkostningstunge spastisk lammede!!

Gennem beskrivelsen af en fars kærlighed til sin søn siger bogen os noget vigtigt om, hvad det vil sige at
være menneske, og hvad det vil sige at være lykkelig. Intet mindre!

Bogen var en massiv bestseller i Brasilien og er siden blevet solgt til udgivelse i en lang række lande.
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