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Tre øretæver til Pia Erik Nørgaard Hent PDF ""Hej!" prøvede Pia med et svagt smil. "Undskyld…
"Hvad fanden bilder du dig ind!" eksploderede hendes far. "Hvad er det for en tid at komme hjem på …!"

"Jeg … jeg …" Pias stemme rystede. Hun tog sig sammen: "Jeg har været hos Vibeke, og så var bussen kørt."
Montør Vagn Andersen tog et skridt frem og greb Pias spinkle overarm: "Det er løgn i din hals! Hører du! Du

fylder os med løgn … Mor har været hjemme hos Vibeke, og der har du overhovedet ikke været.."
Fru Andersen stod tavs og forgræmmet bag sin mand.

Pia så ned på den slidte løber. Hun havde ikke lyst til at sige noget. Hun vidste heller ikke, hvad hun skulle
sige."

Da 14-årige Pia en aften kommer alt for sent hjem, bliver hendes forældre rasende. Da de finder ud af, at hun
har fået en kæreste på 18 og tager p-piller, bliver det bare endnu værre. Så da Pia, næste gang hun er ude, kan
se, at hun ikke kan nå hjem til tiden, så tør hun slet ikke komme hjem. Pias forældre efterlyser hende hos

politiet, og nu begynder en møgsag med uoverskuelige konsekvenser for den lille familie ...

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013) skrev blandt andet for Information og
Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende

journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik
Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
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"Hvad fanden bilder du dig ind!" eksploderede hendes far. "Hvad er

det for en tid at komme hjem på …!"
"Jeg … jeg …" Pias stemme rystede. Hun tog sig sammen: "Jeg har

været hos Vibeke, og så var bussen kørt."
Montør Vagn Andersen tog et skridt frem og greb Pias spinkle

overarm: "Det er løgn i din hals! Hører du! Du fylder os med løgn …
Mor har været hjemme hos Vibeke, og der har du overhovedet ikke

været.."
Fru Andersen stod tavs og forgræmmet bag sin mand.

Pia så ned på den slidte løber. Hun havde ikke lyst til at sige noget.
Hun vidste heller ikke, hvad hun skulle sige."

Da 14-årige Pia en aften kommer alt for sent hjem, bliver hendes
forældre rasende. Da de finder ud af, at hun har fået en kæreste på 18
og tager p-piller, bliver det bare endnu værre. Så da Pia, næste gang
hun er ude, kan se, at hun ikke kan nå hjem til tiden, så tør hun slet
ikke komme hjem. Pias forældre efterlyser hende hos politiet, og nu
begynder en møgsag med uoverskuelige konsekvenser for den lille

familie ...

Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke (1929-2013)
skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt

flere priser, herunder Cavlingprisen og PH-prisen, for sin
undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle



af landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over
50 bøger inden for genrerne skønlitteratur, erindringer, faglitteratur,

reportage og historie.
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