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Amik drager ud i verden Estrid Ott Hent PDF Da Amik slår øjnene op på sin 18 års fødselsdag, kan hun
næsten ikke forstå, hvor dejligt livet er. Her ligger hun i sin seng i Paris. Om lidt skal hun til undervisning på
den kunstskole, hvor hun er blevet optaget. Verden ligger åben for Amik. Alligevel savner hun sine veninder

fra pige-pensionen i Danmark. Især grønlandske Amitsa blev hendes perleveninde. Men livet i Paris er
alligevel ikke lutter fornøjelse, og Amik beslutter sig for at rejse hjem til Canada. Træhuset, hendes

barndomshjem, står som de gjorde, da hun forlod stedet for at rejse til Danmark. Men alligevel er alting helt
anderledes. Far er blevet gift igen, og Amik har svært ved at acceptere det. Det plejede bare at være de to,

efter mor døde. Kan Amik affinde sig med fars nye kone, eller må hun rejse derfra endnu en gang?
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