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Hjem Sara Linderoth Bouchet Hent PDF Hjem er en roman om en families flugt, tvivl og frygt – en fortælling
om at miste sine rødder, sit hjem og sit hjemland. Men det er også en roman om stærke familiebånd, om at

skabe en ny tilværelse, om at høre til, finde ro og overkomme rodløsheden.

Som voksen ser Aron tilbage på sin barndom og opvækst. Han flygter som dreng med sin familie fra
Damaskus i Syrien, og efter en turbulent rejse ender de i Solhaverne, et kommunalt boligbyggeri i en større
dansk industriby. Et tæt befolket sted hvor man bor, men hvor det er svært at leve; hvor selv drømmene

forekommer håbløse, hvor alle kender hinandens ulykke, men ingen taler højt om volden, misbruget eller den
voksende kriminalitet.

Her dukker pigen Bea op som Arons redning og ven, som et vildt, mystisk og forvirrende bekendtskab. Bea er
både hårdkogt, hæmningsløs og sårbar, og hun bliver genstand for Arons betingelsesløse betagelse.
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