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No og mig Delphine De Vigan Hent PDF Lou Bertignac er 13 år gammel. Hun har sprunget to klasser over og

er både den mindste, yngste og bedste i klassen. Som enebarn i en familie, hvor faren græder i smug på
toilettet, og moren er fjern og deprimeret, bruger hun sin fritid på at udføre videnskabelige forsøg og udtænke
teorier om, hvordan verden fungerer. Og så er hun hemmeligt forelsket i Lucas, den højeste, værste, men også
mest cool i klassen. Da Lou meget mod sin vilje skal holde et foredrag for klassen, vælger hun nærmest ved
et tilfælde hjemløse som sit emne. På Gare d’Austerlitz møder hun No, en 18-årig hjemløs pige, som lader sig
interviewe til Lous projekt. De to piger bliver veninder, og venskabet vender op og ned på Lous tilværelse.
Hun beslutter sig for at forsøge at redde No og give hende et hjem og en familie. No og mig er en elegant og
rørende fortælling om utilstrækkelige forældre og forsømte børn, om styrken af et venskab og ikke mindst

den første forelskelse.

 

Lou Bertignac er 13 år gammel. Hun har sprunget to klasser over og
er både den mindste, yngste og bedste i klassen. Som enebarn i en
familie, hvor faren græder i smug på toilettet, og moren er fjern og
deprimeret, bruger hun sin fritid på at udføre videnskabelige forsøg
og udtænke teorier om, hvordan verden fungerer. Og så er hun

hemmeligt forelsket i Lucas, den højeste, værste, men også mest cool
i klassen. Da Lou meget mod sin vilje skal holde et foredrag for

klassen, vælger hun nærmest ved et tilfælde hjemløse som sit emne.
På Gare d’Austerlitz møder hun No, en 18-årig hjemløs pige, som
lader sig interviewe til Lous projekt. De to piger bliver veninder, og
venskabet vender op og ned på Lous tilværelse. Hun beslutter sig for
at forsøge at redde No og give hende et hjem og en familie. No og
mig er en elegant og rørende fortælling om utilstrækkelige forældre



og forsømte børn, om styrken af et venskab og ikke mindst den
første forelskelse.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=No og mig&s=dkbooks

