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Frihjul Annette Bjørg Hent PDF Hun må ikke, men hun gør det, for bag rattet er det Nadia, som bestemmer.
Frihjul er en roman om at tage på opdagelse – både på landevejen og i sig selv. Og finde sin egen vej.

Romanen indgår i Zoom-serien med stærke, korte realistiske bøger til unge (11-15 år).

”Da hun kører over broen, går det op for hende, at hun ikke har nogen plan for, hvor hun skal tage hen. Ikke
for alvor. Det hele ligger åbent og venter som en sukkerknald af søde muligheder.”

17-årige Nadia er utilpas i gymnasiet, på jobbet, alle steder. Det eneste sted, hun føler fred og frihed, er bag
rattet i de biler, som frister i farens garage. En morgen stjæler hun en af dem og stikker af. Hun støder på den
jævnaldrende Michelle og bliver trukket ind i hendes kaotiske liv med kriminel kæreste og forældre, der ser

den anden vej.

 

 

Hun må ikke, men hun gør det, for bag rattet er det Nadia, som
bestemmer. Frihjul er en roman om at tage på opdagelse – både på
landevejen og i sig selv. Og finde sin egen vej. Romanen indgår i
Zoom-serien med stærke, korte realistiske bøger til unge (11-15 år).

”Da hun kører over broen, går det op for hende, at hun ikke har
nogen plan for, hvor hun skal tage hen. Ikke for alvor. Det hele
ligger åbent og venter som en sukkerknald af søde muligheder.”

17-årige Nadia er utilpas i gymnasiet, på jobbet, alle steder. Det
eneste sted, hun føler fred og frihed, er bag rattet i de biler, som
frister i farens garage. En morgen stjæler hun en af dem og stikker
af. Hun støder på den jævnaldrende Michelle og bliver trukket ind i
hendes kaotiske liv med kriminel kæreste og forældre, der ser den

anden vej.

 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Frihjul&s=dkbooks

