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Den forkerte giraf Maise Njor Hent PDF Hvordan tør man tro på kærligheden igen, når man har
mistet den før? Hvornår ved man, at den er der? Hvad kommer efter
kernefamilien? Kan man være bekendt at vise sin halvgamle krop
til en ny? Og hvis man ikke giver efter for kærligheden – ender man
så som sin undulat, der stille og roligt skifter køn, uden at nogen

opdager det?

Dette er bare nogle af de spørgsmål, Maise Njor stiller sig selv,
mens hun venter på toget i Indien, og manden, det hele handler om,

ligger ved siden af og sover.

Maise Njor har mødt en ny mand – lad os kalde ham Manden –
men tør hun tage ham? Følg med på rejsen, hvor bagagen blandt

andet består af to lettere ramponerede hjerter, fem børn, to husstande,
en hund, en undulat, et par eks’er – plus lige dele kærlighed

og angst for at blive forladt igen.
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