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Blokker Glenn Ringtved Hent PDF Man vælger ikke selv det sted, man vokser op men man kan vælge at

acceptere sin skæbne eller kæmpe imod med alt hvad man har - uanset hvor lidt man har … Novellerne er en
samling barske fortællinger om livet som ung i et socialt boligbyggeri. Vi møder bl.a. Elvir, hvis

krigstraumatiserede forældre forsøger at holde sammen på stumperne af deres lille familie, mens man fra
politisk side blot lægger yderligere pres på. Med katastrofale følger. Og Carina, som mister sin lillebror efter

et lægesvigt, og efterfølgende løber panden mod en mur i et forsøg på at finde en eller anden form for
retfærdighed. Eller Ronnie, hvis hele adfærd er et råb om hjælp, men et råb som overhøres af alle, fordi han
simpelthen er bad news. Fælles for novellerne er, at de handler om svigt og ansvar. Vort ansvar over for os

selv, og ikke mindst den enkeltes ansvar over for sine medmennesker. Hvad enten man er forælder,
omsorgsperson, politiker eller bare nabo.
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