
De sten der byggede husene
Hent bøger PDF

Kate Tempest

De sten der byggede husene Kate Tempest Hent PDF Forlaget skriver: Den går i knoglerne på dig. Du ved det
ikke, før du kører

gennem den, ser ud på det, du altid har kendt, og lader
det bag dig.

Becky, Harry og Leon forlader London i en udbombet Ford
Cortina med en kuffert fuld af penge. De stikker af fra

jaloux kærester, udsigtsløse jobs, dysfunktionelle familier
og aggressive pushere i håb om at slippe ud af den rastløse
kedsomhed, der præger South East London – det sted,

der altid har været deres hjem.

Tempest tager os med ind i storbyens bankende hjerte,
og skildrer en gruppe unge mennesker, der ser deres by
forandre sig. Langt fra de nyrenoverede husfacader og

glitrende butiksvinduer lever de deres liv, mens de drømmer
om en anden fremtid. De sten der byggede husene
er en ung, rå roman om kærlighed, venskab, stoffer,
drømme og seksualitet. Et intenst, sitrende og kærligt
generationsportræt af en bydel og dens skæbner.
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