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Hjem, kære hjem Maria Wendt Hent PDF Den 18-årige Michaela Barnes har ikke haft det nemt. Hendes fortid
er præget af mobning, vold, svigt og selvmordsforsøg. Faren slår, og moren gør ikke noget ved det på grund
af frygt. Michaelas tre bedste venner og hendes lærer vil dog gøre alt for at hjælpe hende. Da hun møder Ian
på universitetet, går det langsomt, men sikkert op for hende, at der er en mening med livet, og hun bliver

forelsket i ham. Men tør hun at give slip på sine dæmoner og lade kærligheden vise vej?

Uddrag af bogen
De sidste par år havde været en hård skolegang med grov mobning, vold og usikkerhed, og jeg har ikke rigtig
kunnet finde min egen identitet mellem de andre. Min fortid hindrede mig i at udvikle mig til den person, jeg

ville være. Jeg havde drømme om at blive en smuk poet, men en række uheldige begivenheder så disse
drømme blive knust og delt som en million stjerner på nattehimlen, og jeg ønskede det – om og om igen, men
drømmene var strålende og ødelagte. Jeg har egentlig ikke noget imod det, for jeg ved, hvad der skal til. At få

alt du nogensinde har ønsket dig for derefter at miste det, det er, hvad ægte passion og kærlighed er.

Om forfatteren
Maria Wendt (f. 1992) blev HF-student i 2013 og planlægger at uddanne sig inden for boghandel. Hun er

bosat i Ølstykke. Drømmer om at kunne fortsætte forfatterskabet.
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