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Om Persille Ingerslev Hent PDF PERSILLE dyrker krydderurter og forårsløg i sin vindueskarm, og så slås
hun med systemet. Systemet vil så gerne krydse hende af i et skema og gøre hende normal. Men er der

overhovedet nogen, der er normale?

---

"Om" er en bog om at være til; om at undres, om at skamme sig og om ikke at sige undskyld for at være den,
man er. Om ikke at være firkantet nok til at passe ind i en kasse, om at finde lykken i en spand med jord, om

at dyrke sin egen mad og sin egen sjæl.

"Om" er en roman, en selvbiografi og en essaysamling i ét; en krydsbestøvet hybrid af en bog, som heller
ikke passer ind i en kasse. En helt ligefrem fortælling om et meget ligefremt menneske i et nøjeregnende

samfund på den eneste planet, vi har.

 

PERSILLE dyrker krydderurter og forårsløg i sin vindueskarm, og så
slås hun med systemet. Systemet vil så gerne krydse hende af i et
skema og gøre hende normal. Men er der overhovedet nogen, der er

normale?

---

"Om" er en bog om at være til; om at undres, om at skamme sig og
om ikke at sige undskyld for at være den, man er. Om ikke at være
firkantet nok til at passe ind i en kasse, om at finde lykken i en spand

med jord, om at dyrke sin egen mad og sin egen sjæl.

"Om" er en roman, en selvbiografi og en essaysamling i ét; en
krydsbestøvet hybrid af en bog, som heller ikke passer ind i en kasse.
En helt ligefrem fortælling om et meget ligefremt menneske i et

nøjeregnende samfund på den eneste planet, vi har.
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