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Forbandede yngel Anne Riebnitzsky Hent PDF På flyet hjem fra Afghanistan sætter soldaten Lisa sig ved
siden af lægen Andreas. Hun har besluttet sig for at fortælle ham sin livshistorie. Som hun sidder der på
flysædet, krænger hun sjælen ud til ham og tager ham med på en rejse tilbage til sin destruktive barndom.
"Forbandede yngel" er Lisas rørende historie om et røveri, et veltilrettelagt dødsfald og en lillesøster, der vil
begå selvmord; om en maniodepressiv mor og en voldelig far. En historie om at gå i krig, at springe ud fra fly,

rejse langt væk og alligevel være fanget. Med det er også historien om fire uadskillelige søskende, om
forelskelse og om viljen til at overleve. "Forbandede yngel" er en barsk og poetisk roman om en kvindes

kamp for at komme overens med sin fortid og muligheden for at forme sin egen fremtid.
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