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Min geniale veninde Elena Ferrante Hent PDF Forlaget skriver: Af forfatteren til Forladte dage (2003). Min
geniale veninde er en stor, filmisk fortalt roman om et livslangt venskab. Historien om Elena og Lila fortælles
af den 60-årige forfatter Elena, der i bogens optakt netop har fået at vide at hendes barndomsveninde Lila er
forsvundet fra sit hjem i Napoli. Lila har taget alle sine ejendele med sig og klippet sit ansigt ud af alle

familiefotografierne i hjemmet.  

Da historien begynder, er pigerne otte år gamle, sprudlende fulde af liv og store drømme i omgivelser der er
præget af fattigdom, vold og hård opdragelse. De skiller sig ud ved deres begavelse, og Lila også ved sin

vildskab. Hun er trodsig, skrammet, mager og snavset - og suveræn. Hendes forældre vil eller kan ikke betale
for hendes videre skolegang, og fra hun er tolv, må hun arbejde i familiens skomagerværksted. Elena

fortsætter sin skolegang. Roman slutter da pigerne er seksten, med Lilas bryllup. Et bryllup der er ladet med
spændinger og som definitivt skiller de to kvinders liv ad.  

Min geniale veninde er et stærkt og atmosfæremættet portræt af et venskab mellem to piger, og om deres liv i
50’ernes Napoli.
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liv og store drømme i omgivelser der er præget af fattigdom, vold og
hård opdragelse. De skiller sig ud ved deres begavelse, og Lila også
ved sin vildskab. Hun er trodsig, skrammet, mager og snavset - og
suveræn. Hendes forældre vil eller kan ikke betale for hendes videre

skolegang, og fra hun er tolv, må hun arbejde i familiens
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pigerne er seksten, med Lilas bryllup. Et bryllup der er ladet med
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