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Rør mig nu Line Thorstenson Hent PDF Forlaget skriver: Hannah er blevet smidt ud af sin studielejlighed,
efter at hendes og Michaels forhold er forbi. Han flytter hjem til sin mor igen, og hun forlader den forfaldne
lejlighed og de mange dårlige minder med et lyst sind, for det kan kun blive bedre herfra. Hun har udsigt til et
kort ophold på et herberg, inden hun med kommunens hjælp får en lejlighed. Men intet går efter planen, og
inden længe befinder Hannah sig på en konstant flugt fra kulden og det hårde liv på gaden. Hun falder dybt

ind i en verden, hvor kroppen er en handelsvare, og hash er det eneste hvil fra flugten. 
Rør mig nu er baseret på interviews og erfaringer fra herberger og varmestuer i Danmark.         

Uddrag af bogen 
Jeg køber en klump hash og udstyr til at rulle med, og så sætter jeg kursen imod volden. Der er mange
afkroge og skjulesteder hernede, desværre er der også meget vådt, så på vejen finder jeg en ødelagt

plastiksæk, jeg kan dække jorden med. Jeg går rundt om Nemoland og op ad de snoede trapper. De er glatte
og ujævne, jeg går over taget på bygningen og ned ad den næste trappe. Jeg finder mit og Michells gamle
sted og sætter mig ned på posen. Jeg kigger ud over volden og føler, at livet i Danmark fortsætter som altid.

Fortsætter som et uendeligt tog, bare uden mig, for jeg står på stationen uden en billet.        

Om forfatteren 
LINE THORSTENSON er født i 1991 og har boet mange forskellige steder i København. Hun har arbejdet
som frivillig på flere forskellige herberger og varmestuer og har ad den vej tilegnet sig viden om samfundets

sorte får. Hun har stor interesse i de skæve og i de utraditionelle historier.   
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