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Tigerhjerte Lise Villadsen Hent PDF Moderne familier er komplicerede, måske endda fucked up! Tigerhjerte
er en historie om forbudte følelser, om at savne sin familie og acceptere, at visse ting aldrig bliver de samme

igen.

Da Kikis mor flytter sammen med sin nye kæreste, flytter Kiki med. Hun kommer til at bo dør om dør med
Patricks søn, Jonathan. Hendes tvillingebror er stadig vred på moren over skilsmissen og har valgt kun at bo
hos deres far. Kiki må derfor slås alene med de problemer, der hurtigt viser sig i den nye familie, samtidig
med hun kæmper for at holde sammen på den gamle. Endnu mere kompliceret bliver det, da hendes følelser
for Jonathan begynder at vokse, samtidig med at moren erklærer at hun er gravid og dermed venter deres

fælles lillesøster. Efterhånden må Kiki indse, at det er umuligt at holde sammen på noget, der er i opløsning
og hun må træffe et valg.
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