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Kære fucking dagbog Henrik List Hent PDF "Jeg er en sort engel - med en lyserød sløjfe i håret. Hardcore og
følsom. Drømmer kun om at flyve væk fra mit fucked-op liv og finde en anden verden. Okay?"

Dette er den 15-årige emo-pige Kats på én gang sårbare og vrængende vrede dagbog - fra sensommeren 2006
til dén forårsdag i 2007, da politiet rydder ’Ungeren’.

En dagbog om hverdagen med en enlig mor, en psykisk syg far og en lillebror, som Kat modvilligt deler
værelse med. Om cutting, moderæs, gadebander, cyberspace, mobning, piercinger og lykkepiller. Om sex med

en hip-hopper, intriger blandt veninderne og følelser for en smuk dreng, der måske er … gay?

"Kære fucking dagbog" er en subkulturel samtidsroman, der i de ’alternative’ teenageres eget sprog tegner et
knitrende, men skarpt signalement af rod- og rastløshed i det 21. århundredes begyndelse..
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