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Junglepigen Marina Chapman Hent PDF En gribende og fuldkommen uforlignelig historie om en pige med
en fabelagtig evne til at klare sig helskindet igennem de mest utrolige begivenheder. I 1954 blev en fireårig
??pige bortført i en fjerntliggende sydamerikansk landsby og derefter overladt til sig selv dybt inde i den
colombianske regnskov. Sådan begynder den utrolige og sande historie om Marina Chapman, der tilbragte
adskillige år alene i junglen med en flok kapucineraber som sin eneste familie. Alene og med kun sine

instinkter til at vejlede sig valgte hun at kopiere alt, hvad aberne gjorde, og inden længe havde hun lært at
klare sig i regnskoven. Ved omkring tiårsalderen blev den nu helt vilde pige ført tilbage til civilisationen af
nogle jægere, der solgte hende til et bordel. Efter at være blevet gjort til slave og blive slået dagligt endte hun
med at flygte – kun for nu at optage den farefulde eksistens som colombiansk gadebarn. Marinas tid som et
vildt og utæmmet barn var ikke forbi. På en måde var den kun lige begyndt. Dette er hendes forbløffende
historie. Marina Chapmans historie har taget verden med storm og har gået sin sejrsgang i nyhedsmedier

verden over. Bogen med hendes erindringer ramte straks bestsellerlisterne, da den udkom i England. Den er
solgt til en lang række lande og har fået strålende modtagelse overalt, hvor den er udkommet.

 

En gribende og fuldkommen uforlignelig historie om en pige med en
fabelagtig evne til at klare sig helskindet igennem de mest utrolige

begivenheder. I 1954 blev en fireårig ??pige bortført i en
fjerntliggende sydamerikansk landsby og derefter overladt til sig selv
dybt inde i den colombianske regnskov. Sådan begynder den utrolige
og sande historie om Marina Chapman, der tilbragte adskillige år
alene i junglen med en flok kapucineraber som sin eneste familie.
Alene og med kun sine instinkter til at vejlede sig valgte hun at
kopiere alt, hvad aberne gjorde, og inden længe havde hun lært at
klare sig i regnskoven. Ved omkring tiårsalderen blev den nu helt



vilde pige ført tilbage til civilisationen af nogle jægere, der solgte
hende til et bordel. Efter at være blevet gjort til slave og blive slået
dagligt endte hun med at flygte – kun for nu at optage den farefulde
eksistens som colombiansk gadebarn. Marinas tid som et vildt og
utæmmet barn var ikke forbi. På en måde var den kun lige begyndt.
Dette er hendes forbløffende historie. Marina Chapmans historie har
taget verden med storm og har gået sin sejrsgang i nyhedsmedier

verden over. Bogen med hendes erindringer ramte straks
bestsellerlisterne, da den udkom i England. Den er solgt til en lang
række lande og har fået strålende modtagelse overalt, hvor den er

udkommet.
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