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Teenagedagbogen Stinne Skovbjerg Hent PDF Husker du også fastnettelefoner, atomkrigstrusler,
pennevenner, kassettebånd og den allerførste kærlighed? Det gør Stinne Skovbjerg. Hun har nemlig skrevet

hemmelig dagbog det meste af sit liv.

"Teenagedagbogen – Til helvede med fortiden" dækker årene fra 1990 til 1993, fra hun var 14 til hun var 17
år, og er en sand, underholdende fortælling, der vil vække genkendelsens glæde hos de fleste, der blev

voksne, mens Kurt Cobain var i live og Danmark vandt EM. Men det er også en personlig beretning om en
pige, der bliver kvinde på godt og ondt, og undervejs nedfælder sine inderste tanker og vildeste oplevelser
med den allerstørste ærlighed - fordi det aldrig var meningen, at nogen skulle læse om dem. Nu får du lov.

Stinne Skovbjerg er født i 1975, opvokset i en landsby nord for Århus og uddannetjournalist fra Danmarks
Journalisthøjskole. Hun arbejdede i en årrække påblandt andet på DR/P3 og har siden 2000 boet på Vesterbro
i København. I 2013fandt hun sine gamle dagbøger i en kasse i skabet og besluttede sig for at udgive dem -

med sine egne, nye kommentarer til.
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