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Smukke & lille skat Pia Ryding Hent PDF Forlaget skriver: Jeg tager mit blad frem og fordyber mig i en
artikel om Culture Club. Til sidst kan jeg alligevel ikke undgå at høre dem. Mor der råber, ”det er jo min

lejlighed” og ”sådan er det bare”, og min bror der snerrer, ”det kan du sgu da ikke gøre med hende, mand!”

~

De to søstre Mille og Pia fortæller hver deres historie om at vokse op i en familie med skilsmisser, flytninger,
overgreb, tavshed og svigt. Det er et børne- og ungdomsliv med både forelskelser og desperate forsøg på at nå

de forældre, der ikke rigtigt er der.

Smukke & lille skat er en rystende fortælling om at have en barndom i noget, der ligner en helt almindelig
familie, men hvor børnene igen og igen er overladt til sig selv.
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