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Eksil Jakob Ejersbo Hent PDF "Femtenårige Samantha gør alt det forkerte, først og fremmest fordi hun ikke
vil gøre det rigtige, alt det, der forventes af hende. Hun synes ikke, hun passer ind nogen steder. Hun er
engelsk og hvid udenpå, men taler swahili og har boet i Tanzania, siden hun var tre. Hun er ved at blive
voksen, hun har en voldsom appetit på livet, hun har akut brug for holdepunkter i tilværelsen, ikke mindst

for, at nogen holder af hende; men skolen keder hende, forældrene og lærerne er umulige, hendes
jævnaldrende venner nogle tøser og drengerøve. Hun kan ikke styre sig, hun lægger sig ud med alle. Hun

bringer sig selv i fare og i umulige situationer, alkohol og stoffer fylder mere og mere i hendes liv, hun bliver
sin egen værste fjende. Det bliver ikke ved med at gå. Lydbogen er indlæst af skuespiller Thure Lindhardt."

 

"Femtenårige Samantha gør alt det forkerte, først og fremmest fordi
hun ikke vil gøre det rigtige, alt det, der forventes af hende. Hun
synes ikke, hun passer ind nogen steder. Hun er engelsk og hvid

udenpå, men taler swahili og har boet i Tanzania, siden hun var tre.
Hun er ved at blive voksen, hun har en voldsom appetit på livet, hun
har akut brug for holdepunkter i tilværelsen, ikke mindst for, at
nogen holder af hende; men skolen keder hende, forældrene og
lærerne er umulige, hendes jævnaldrende venner nogle tøser og

drengerøve. Hun kan ikke styre sig, hun lægger sig ud med alle. Hun
bringer sig selv i fare og i umulige situationer, alkohol og stoffer
fylder mere og mere i hendes liv, hun bliver sin egen værste fjende.
Det bliver ikke ved med at gå. Lydbogen er indlæst af skuespiller

Thure Lindhardt."
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