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Skuddet Marianne Gade Hent PDF Handlingen udspilles i løbet af et år i 1.G, hvor hovedpersonen Ditte

bliver veninde med Regitze og kæreste med Kristian. Regitze er den strålende, dominerende, der hele tiden
må søge sit værd bekræftet i andres beundring. Ditte er enspænderen, der nok gennemskuer veninden, men
også prøver at overbevise sig selv om, at alt er ok, fordi hun gerne vil være socialt vellykket, både i forhold
til veninden og i forhold til kæresten. Skuddet er en spændende roman med drab, skyld og skeletter i skabene.
Stærkt står skildringen af venindeforholdet mellem den ensomme, eftertænksomme Ditte og den karismatiske
Regitze. For har Regitze så godt styr på sig selv og sit liv, som hun giver udtryk for? Og hvor langt vil den
kloge Ditte gå i sit selvbedrag for at være en del af venindens strålende verden? Med Skuddet har Marianne
Gade skrevet er en bog for teenagere og unge voksne kvinder, men alle, der husker teenageårene, eller har
døtre i den alder, kan nikke genkendende til følelser som ensomhed og usikkerhed, spillet med veninder og
kærester og ikke mindst behovet for integritet og for at finde sin egen sandhed i tilværelsen. "'Skuddet'

fortæller, at livet er uforudsigeligt og godt nok. Det er de to stærke personligheders gensidige tiltrækning,
manipulering og undersøgelse af hinanden, som bærer bogen." Steffen Larsen, Politiken

 

Handlingen udspilles i løbet af et år i 1.G, hvor hovedpersonen Ditte
bliver veninde med Regitze og kæreste med Kristian. Regitze er den
strålende, dominerende, der hele tiden må søge sit værd bekræftet i
andres beundring. Ditte er enspænderen, der nok gennemskuer

veninden, men også prøver at overbevise sig selv om, at alt er ok,
fordi hun gerne vil være socialt vellykket, både i forhold til veninden
og i forhold til kæresten. Skuddet er en spændende roman med drab,

skyld og skeletter i skabene. Stærkt står skildringen af
venindeforholdet mellem den ensomme, eftertænksomme Ditte og
den karismatiske Regitze. For har Regitze så godt styr på sig selv og
sit liv, som hun giver udtryk for? Og hvor langt vil den kloge Ditte



gå i sit selvbedrag for at være en del af venindens strålende verden?
Med Skuddet har Marianne Gade skrevet er en bog for teenagere og
unge voksne kvinder, men alle, der husker teenageårene, eller har
døtre i den alder, kan nikke genkendende til følelser som ensomhed
og usikkerhed, spillet med veninder og kærester og ikke mindst

behovet for integritet og for at finde sin egen sandhed i tilværelsen.
"'Skuddet' fortæller, at livet er uforudsigeligt og godt nok. Det er de
to stærke personligheders gensidige tiltrækning, manipulering og
undersøgelse af hinanden, som bærer bogen." Steffen Larsen,

Politiken
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