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Polle, Pamela og det virkelige liv Torben Poulsen Hent PDF 16-årige Polle lever et trygt, men kedsommeligt
liv uden de storeudfordringer - indtil en lyshåret drømmepige besvimer i hans armeunder en festival-koncert.
Denne tilfældige hændelse vender op og nedpå Polles tilværelse. Han må erkende, at det der med piger og

sexikke er så enkelt, som når man klikker sig ind på en CD-rom med super-baben Pamela.Men Polle får snart
andre problemer at tænke på. En indvandrerbandeoverfalder ham og hans venner ved en halfest, og hans
oprørskelillesøster Soffi begynder at komme sammen med en araber. Mens dettrækker op til "krig" mellem

Ullerbys unge og indvandrerne iAalkøbing, bliver Polles far meldt for sort arbejde. Familieidyllenog
venskaberne krakelerer, og det eneste faste holdepunkt, Polle hartilbage, er Cæcilie."Polle, Pamela og det

virkelige liv" er en humoristisk oghandlingsmættet, men også alvorlig roman om at blive voksen. Denhandler
om kærlighed og had, om venskaber og racisme og om livet ogdøden.

 

16-årige Polle lever et trygt, men kedsommeligt liv uden de
storeudfordringer - indtil en lyshåret drømmepige besvimer i hans
armeunder en festival-koncert. Denne tilfældige hændelse vender op
og nedpå Polles tilværelse. Han må erkende, at det der med piger og
sexikke er så enkelt, som når man klikker sig ind på en CD-rom med
super-baben Pamela.Men Polle får snart andre problemer at tænke
på. En indvandrerbandeoverfalder ham og hans venner ved en
halfest, og hans oprørskelillesøster Soffi begynder at komme
sammen med en araber. Mens dettrækker op til "krig" mellem

Ullerbys unge og indvandrerne iAalkøbing, bliver Polles far meldt
for sort arbejde. Familieidyllenog venskaberne krakelerer, og det



eneste faste holdepunkt, Polle hartilbage, er Cæcilie."Polle, Pamela
og det virkelige liv" er en humoristisk oghandlingsmættet, men også
alvorlig roman om at blive voksen. Denhandler om kærlighed og

had, om venskaber og racisme og om livet ogdøden.
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