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Drengen uden baggrund Nina Belling Hent PDF Drengen Casper bliver fundet sammen med sine forældre i et
skur i Rødby. Forældrene ved ikke, hvor de kommer fra, eller hvor de er på vej hen. Forgæves prøver

myndighederne at opklare deres identitet, men opgiver og placerer familien i en lejlighed i byen. Her vokser
Casper op med en far, der bruger syv dage på at læse mandagsavisen, og en mor, der sidder paralyseret foran
tv’et. Da Casper er sytten, omkommer hans far i en ulykke, og hans mor bliver indlagt med en psykose. Han
bliver sat i plejefamilie, men mistrives og stikker af til Paris. Som voksen forsøger Casper at dykke ned i
forældrenes fortid. Spor dukker op og fører ham til San Francisco, hvor forældrene tog en fatal beslutning i

hippietidens summer of love.

Uddrag:
Til en fremmed

”Bellings Firenze syder af liv ... Til en fremmed er kort og godt en meget sikker debut.”
– Weekendavisen

”Usædvanlig stærk skildring af det det gamle Italien med klare kriminalistiske træk.”
– Alt for damerne

Nattens stemmer
”Her er psykologisk optimisme og redelighed og – ikke at forglemme – en velfortalt historie.”

– Kristeligt Dagblad
”En fængslende roman.”
– Berlingske Tidende

”Et smukt portræt af en kvinde med et stort blødende hjerte, der konfronteres med sin fortid.”
– Søndag

Om forfatteren:
NINA BELLING, født 1957, debuterede i 2000 med romanen Til en fremmed fra 1400-tallets Firenze. En
række romaner og en børnebog er kommet til, senest Nattens stemmer fra 2012. Hun har siden sit debut

modtaget flere legater, bl.a. fra Statens Kunstfond.
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