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Spejl, skulder, blink Dorthe Nors Hent PDF Forlaget skriver: Sonja kan ikke skifte gear. Det er faktisk
tvivlsomt, om hun overhovedet er sådan en, der kan lære at køre bil. Hun er ældre end de andre på
køreskolen, og hendes kørelærer Jytte har så meget på hjerte, at hun ikke har tid til at lære Sonja om

gearskifte. Hun ordner det bare for hende. På sjette måned.Sonja bor alene i København, oversætter svenske
krimier og går til massage hos Ellen, som tydeligt kan mærke problemerne hobe sig op i hendes bindevæv.

Hjemme i Jylland går Sonjas søster rundt og vil ikke tage telefonen, men Sonja er en fighter. Det har hun altid
fået at vide, og en dag får hun endelig samlet mod til sig og beder om at skifte kørelærer. Kan man for fanden

ikke bare lære at køre bil?
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