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Forsvindinger Amity Gaige Hent PDF FORSVINDINGER er fortællingen om Erik Schroders uge på flugt fra
politiet med sin seksårige datter Meadow.

Men historien starter langt tidligere – med en lille løgn, der bliver altopslugende. Som barn flygter Erik fra
Østtyskland med sin far, men i håb om at passe bedre ind i sit nye amerikanske liv tager han som ung

efternavnet Kennedy og lægger med ét pennestrøg afstand til hele sin fortid og sin identitet.
Fra fængslet forsøger Erik at skabe et overblik over sit liv i et forsøg på at forstå – og måske endda forklare –

sine handlinger. Den smertefulde adskillelse fra moren som barn, den dramatiske flugt til USA, et
kærlighedsforhold, der visnede i skyggen af en lang række løgne og hans bedste og værste oplevelser som en

ufuldendt, men kærlig far.

OM FORSVINDINGER
Denne utraditionelle, raffinerede og velskrevne roman præsenterer en frisk, overbevisende ung stemme i

amerikansk litteratur.
– Jennifer Egan (Tæskeholdet banker på)

En af årets foreløbig mest besnærende og vellykkede amerikanske romaner." -DAGBLADET INFORMATION

en roman, man kan blive klog på, og som sætter tanker i gang. En dejlig og klog roman. Inspirationen til
romanen har Amity Gaige fundet i den sande historie om den tyske svindler, Clark Rockefeller, som bortførte

sin egen datter. - Litteratursiden

Amity Gaiges roman bliver en smuk og meget rørende road novel og forsvarsskrift om en utilpasset mands
kamp for sin datter. En historie om at høre til og jagten på identitet i et USA, hvor det er alt for let at bukke

under. - Berlingske Tidende
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