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usagte ord. Vi møder Annas distancerede forældre, hendes troløse storebror og den karismatiske mormor,

Oldingen, der faldt igennem isen som lille.

ET ANDET STED er en roman, der handler om at tabe sit liv på gulvet, falde og rejse sig igen.
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