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Alene! Vibeke Marx Hent PDF Karen er 15 år og har lige fået sin største drøm opfyldt om at komme på

gymnastikklubbens elitehold. Men sportsverdenen er ikke altid lige sjov og hendes liv er pludselig styret af
præstationsangst. Dertil kommer en voldtægt til en fest, som får Karen til at føler sig mere alene end

nogensinde før. Og hendes drømmefyr Rasmus virker mere interesseret i alle de andre piger end lige præcis
hende. Vibeke Marx (f.1948) er en helt central stemme i den danske samtidslitteratur, når det kommer til at
skildre de mennesker, der lever på samfundets bund. Hun brød for alvor igennem som skønlitterær forfatter i
1990 med ungdomsromanen Held og lykke Robinson, der vandt en nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun
bevæger sig inden for flere forskellige genre, og hendes forfatterskab tæller romaner og noveller til både børn,
unge og voksne. Fælles for alle hendes bøger er hendes store sociale engagement, der gør hende til én af den

moderne, danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer.

 

Karen er 15 år og har lige fået sin største drøm opfyldt om at komme
på gymnastikklubbens elitehold. Men sportsverdenen er ikke altid
lige sjov og hendes liv er pludselig styret af præstationsangst. Dertil
kommer en voldtægt til en fest, som får Karen til at føler sig mere

alene end nogensinde før. Og hendes drømmefyr Rasmus virker mere
interesseret i alle de andre piger end lige præcis hende. Vibeke Marx
(f.1948) er en helt central stemme i den danske samtidslitteratur, når
det kommer til at skildre de mennesker, der lever på samfundets

bund. Hun brød for alvor igennem som skønlitterær forfatter i 1990
med ungdomsromanen Held og lykke Robinson, der vandt en

nordisk ungdomsbogskonkurrence. Hun bevæger sig inden for flere
forskellige genre, og hendes forfatterskab tæller romaner og noveller
til både børn, unge og voksne. Fælles for alle hendes bøger er hendes

store sociale engagement, der gør hende til én af den moderne,
danske litteraturs stærkeste samtidskritiske stemmer.
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