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Audreys verden Sophie Kinsella Hent PDF 14-årige Audrey har haft et nervøst sammenbrud af en slags og
gemmer sig nu hjemme hos sin rimeligt skøre familie. Hun tør kun se ud på verden gennem et par store mørke

solbriller og et videokamera, som hun bruger til at dokumentere sin familie og deres indbyrdes forhold.

Til moderens indædte fortrydelse er Audreys storebrors helt store passion computerspil, og han har samlet et
hold omrkring sig, som skal hjælpe ham med at vinde en vigtig turnering. Et af holdmedlemmerne er Linus,
som Audrey langsomt får opbygget først en skrøbelig forbindelse og senere et mere sikkert venskab til. Og
efterhånden som venskabet vokser til spirende forelskelse, åbner Audrey lige så forsigtigt op for verden og

alle de truende, men også helt vidunderlige ting, som den gemmer på.

Audreys verden er en skør, humoristisk fortælling om familie, første forelskelse, og hvordan man kommer
videre, når verden og omgivelser har vist sig svære at håndtere.
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