
Se mig, skub mig, grib mig
Hent bøger PDF

Mathilde Nærland

Se mig, skub mig, grib mig Mathilde Nærland Hent PDF Se mig, skub mig, grib mig er en ungdomsroman om
fire unge kvinder med hver deres markante personlighed, der forsøger at skabe sig et selvstændigt voksenliv.
Deres livshistorier flettes på kryds og tværs ind i hinanden, mens de kæmper for at nå frem til en uafhængig
identitet. Seksualitet, familie og selvværd bliver vendt i forsøget på at gøre op med utilpassetheden, og rejsen
går gennem nordsjællandske drukfester mod den kompromisløse kærlighed og den meningsfulde tilværelse.

Se mig, Skub mig, Grib mig er et realistisk portræt af ungdommen i dag og de problemer, den står over for. Af
forvirringen og fremmedgørelsen og af lysten til at vove det hele for at nå noget bedre.

Uddrag af bogen:
,,Jeg vidste det! Jeg vidste, at hun var lebbe!"

,,Så var det måske dine trusser, jeg fandt i min pool lørdag morgen!" griner Caroline til Emilia og omfavner
os begge i et kram.

Therese, der vist er den stiveste iblandt os, hopper omgående op på bænken og råber af sine fulde lungers
kraft: ,,Tillykke til min Frede, hun er blevet voksen og skal føde!"

,,What the fuck?" griner jeg og hiver Therese ned fra bordet. Hun snubler i sine støvler, og Jernøe hjælper til
med at gribe hende, men idet han placerer hende sikkert ned på jorden igen, kaster hun armene om halsen på

ham og giver ham et snav som en anden blender.
Vi er flade af grin og skåler på kryds og tværs, pifter og danser til musikkens pumpende beats. Bassen hamrer

i mit bryst, og alkoholen skvulper allerede i mig. Jeg har glemt alt om min frygt for sandheden omkring
Jonathan, så jeg vil hellere sige, at jeg drikker med glæden, end at det er sorgerne, jeg drikker væk.

Om forfatteren:
MATHILDE NÆRLAND er født i 1992 og kommer fra Nordsjælland. I dag bor hun med to gymnasieveninder
på Østerbro og studerer på Copenhagen Business School. Hun har siden barndommen skrevet historier for

fornøjelsens skyld. Se mig, Skub mig, Grib mig er hendes debutroman.
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