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Perla Carolina De Robertis Hent PDF En ung argentinsk kvide opdager rystende ting om sig egen baggrund

vedhjælp af en ubuden gæst. Under Argentinas såkaldte beskidte krig, som varede fra 1976 til 1983
'forsvandt' 30.000 borgere, herunder 500 gravide kvinder, hvis nyfødtebørn blev givet til militære familier.

Perla er en ung collegestuderende i Buenos Aires. Hun er vokset op med en iskold mor og en stiv
marineofficer af en far, som hun forguder, men hvis arbejde bringer skam over familien i tiden efter diktaturet.
Da hun uventet får besøg af en fremmed mand, bliver hun tvunget til at konfronteres med familiens rolle i

fortidens synder og hemmelighederne om sin egen baggrund, og gradvis får hun en forståelse af sin egenrolle
i den beskidte krigs tragedie. Om forfatteren: Carolina De Robertis blev født af uruguayske forældre, men

voksede op i England, Schweiz og Californien. I dag bor hun i Oakland i Californien. Hun har vundet talrige
priser for sit forfatterskab. Perla er hendes anden roman.
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Hun er vokset op med en iskold mor og en stiv marineofficer af en
far, som hun forguder, men hvis arbejde bringer skam over familien i
tiden efter diktaturet. Da hun uventet får besøg af en fremmed mand,
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