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I et andet liv Palle Schmidt Hent PDF I romanen I et andet liv flettes fem stemmer sammen til en stærk
udkantsfortælling om skyld og uskyld, magt og afmagt – og om de mærker vi sætter på hinandens liv, mens

vi leder efter en retning i vores eget.

IHSAN bliver ledsaget fra København til en lille jysk flække, hvor den lokale politimand afleverer ham på en
institution for utilpassede unge.

JOSEFINE bor i den lille flække og er på vej hjem til en dreng fra klassen for at lave lektier. Hun bliver kørt
af sin far, Politimanden.

CLARA bor ved siden af Politimanden og har lagt store planer for aftenen.

NIKLAS er håbløst forelsket i Clara, men er ikke en del af det populære slæng – alligevel er han inviteret
med til aftenens fest.

POLITIMANDEN var oprindeligt betjent i København, men efter en uheldig episode blev han forflyttet til
Jylland. Nu lever han et liv i slow motion, hvor han bare kan se til, mens de unge omkring ham fucker alting

op.

I et andet liv er en del af Zoom On-serien og er skrevet i lix 22.

 

I romanen I et andet liv flettes fem stemmer sammen til en stærk
udkantsfortælling om skyld og uskyld, magt og afmagt – og om de
mærker vi sætter på hinandens liv, mens vi leder efter en retning i

vores eget.

IHSAN bliver ledsaget fra København til en lille jysk flække, hvor
den lokale politimand afleverer ham på en institution for utilpassede

unge.

JOSEFINE bor i den lille flække og er på vej hjem til en dreng fra
klassen for at lave lektier. Hun bliver kørt af sin far, Politimanden.

CLARA bor ved siden af Politimanden og har lagt store planer for
aftenen.

NIKLAS er håbløst forelsket i Clara, men er ikke en del af det
populære slæng – alligevel er han inviteret med til aftenens fest.

POLITIMANDEN var oprindeligt betjent i København, men efter en
uheldig episode blev han forflyttet til Jylland. Nu lever han et liv i
slow motion, hvor han bare kan se til, mens de unge omkring ham

fucker alting op.
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