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Gæt hvem der elsker dig Marianne Larsen Hent PDF Gæt hvem der elsker dig følger pigen Bodil lige fra

hendes tidlige barndom til puberteten. Hun vokser op i et sjællandsk landsbysamfund i 1950’erne og 60’erne
– en tid præget af store forandringer. Nye fabrikker dukker op i landskabet, Bodils mor begynder at arbejde
ude, forældrene får flere penge mellem hænderne, ændrer deres krav til tilværelsen og moderniserer hjemmet

mere og mere. Midt i alt dette forsøger Bodil at finde sit eget ståsted og ser fra sin selvstændige og
fantasifulde barneverden med et skarpt blik på sine omgivelser. Hun er familiens følsomme iagttager, går sine
egne veje og drages mod dem, der bryder normerne. Historien om Bodil og hendes nærmeste er en livsnær,
varm og loyal skildring af en lille gruppe mennesker og deres hverdag i en tid, hvor hele det danske samfund

var i stærk udvikling.
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