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Barbara Tristan Møllers svære begyndelser Alberte Winding Hent PDF Barbara er blevet 16 år, og livet er

ikke blevet nemmere. Hvad gør man f.eks. med det der sex, hvis man ikke rigtig har lyst? Og hvorfor skal ens
far få konstateret prostatakræft, lige når ens eget liv skal til at begynde? Barbara beslutter sig for at flytte
hjemmefra og blive au pair-pige fra Valby hos morens veninde Helleh Hannah alias Leoparddamen. Her
kaster Barbara al sin omsorg på hendes søn, Baby. Og her finder Barbara en dag Helleh Hannah på gulvet,
helt dopet af sprut og piller. Har eksmanden Bjarne virkelig forsøgt at slå hende ihjel, som hun påstår? Og er
det egentlig Barbaras opgave at finde ud af det? Bogen er en sørgmunter beretning om Barbara, der står lige
midt imellem at være barn og voksen i en totalt kaotisk familie. Læs også den første bog: Barbara Tristan

Møllers hemmelige dagbog.

 

Barbara er blevet 16 år, og livet er ikke blevet nemmere. Hvad gør
man f.eks. med det der sex, hvis man ikke rigtig har lyst? Og hvorfor
skal ens far få konstateret prostatakræft, lige når ens eget liv skal til
at begynde? Barbara beslutter sig for at flytte hjemmefra og blive au

pair-pige fra Valby hos morens veninde Helleh Hannah alias
Leoparddamen. Her kaster Barbara al sin omsorg på hendes søn,
Baby. Og her finder Barbara en dag Helleh Hannah på gulvet, helt
dopet af sprut og piller. Har eksmanden Bjarne virkelig forsøgt at slå
hende ihjel, som hun påstår? Og er det egentlig Barbaras opgave at
finde ud af det? Bogen er en sørgmunter beretning om Barbara, der
står lige midt imellem at være barn og voksen i en totalt kaotisk

familie. Læs også den første bog: Barbara Tristan Møllers
hemmelige dagbog.
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