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Langt fra Det Hvide Hus Mette Vedsø Hent PDF Livet i Palmeparken er svært for drengen Bush, og det
hele bliver kun værre, da Pædagog-Per stikker ham en brochure om opholdsstedet Birkely og familien
indkaldes til møde. Har skolen og kommunen luret, hvordan det i virkeligheden står til derhjemme?

Selvom Bush prøver at se tingene fra den humoristiske side, så er der i virkeligheden ikke spor at grine af ved
livet i Palmeparken. Hans mor magter ikke at være mor, og hans far er slidt ned efter at have prøvet at holde

sammen på familien i 15 år.

Da han en dag besøger sin morfars grav, falder han i snak med den unge mor Julia, og uden egentlig at ville
lyve, siger han alligevel, at hans far er død. Ansporet af Julias omsorg får han hurtigt levet sig ind i rollen

som den sørgende søn og tager også glædeligt imod tilbuddet om at blive babysitter for hendes to
tvillingedrenge. Eftermiddagene i familien rummer alt det, hans rigtige liv mangler, men hvor lang tid vil der

gå før løgnene indhenter ham og alting ramler?

 

Livet i Palmeparken er svært for drengen Bush, og det hele
bliver kun værre, da Pædagog-Per stikker ham en brochure om
opholdsstedet Birkely og familien indkaldes til møde. Har skolen

og kommunen luret, hvordan det i virkeligheden står til
derhjemme?

Selvom Bush prøver at se tingene fra den humoristiske side, så er der
i virkeligheden ikke spor at grine af ved livet i Palmeparken. Hans
mor magter ikke at være mor, og hans far er slidt ned efter at have

prøvet at holde sammen på familien i 15 år.

Da han en dag besøger sin morfars grav, falder han i snak med den
unge mor Julia, og uden egentlig at ville lyve, siger han alligevel, at
hans far er død. Ansporet af Julias omsorg får han hurtigt levet sig
ind i rollen som den sørgende søn og tager også glædeligt imod
tilbuddet om at blive babysitter for hendes to tvillingedrenge.

Eftermiddagene i familien rummer alt det, hans rigtige liv mangler,
men hvor lang tid vil der gå før løgnene indhenter ham og alting

ramler?
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