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Parallelsamfundet Dorte Bakbo Hent PDF Den 21-årige Celina Smith vil læse psykologi på universitetet i
Charlotteville. Hendes søgen efter en studiebolig fører hende til en gammel herskabsvilla på Forest Road få
kilometer fra universitetet. Herskabsvillaen huser ni tilsyneladende helt almindelige unge mennesker, som
tager godt imod hende og inddrager hende i deres aktiviteter. Husbestyreren John og hans højre hånd Craig
udviser særlig interesse for hendes trivsel. Alt går sin rolige gang, mens hun venter på svar fra universitetet.
Hvad Celina ikke ved, er, at herskabsvillaens beboere tilhører et parallelsamfund og har deres helt egen

dagsorden for hende. En dag, hvor hun kommer hjem fra en indkøbstur, kalder John hende ind på kontoret.
Han giver hende en chokerende meddelelse, som kommer til at vende op og ned på hendes tilværelse. Uddrag
af bogen Han lukkede døren bag dem og pegede på stolen. “Nu har du snart boet en måned hos os, så der
kommer til at ske nogle forandringer,” sagde han alvorligt. ”Øh, okay. Hvilke forandringer?” “Fra og med i
dag flytter du ind til Craig. Vi har taget os den frihed at flytte dine ting, mens du var i byen med Pamela.”
“Øh, hvad? Hvorfor det?” spurgte hun. “Fordi I skal være sammen, og det er blevet tid til, at I flytter

sammen.” “Hvad snakker du om? Hvem har bestemt det?” “Det har Craig og jeg.” “Hvorfor er jeg ikke blevet
spurgt? Jeg vil da ikke bo sammen med en, jeg knap nok kender.” “Det skal du!” Om forfatteren Dorte Bakbo

(f. 1977) er bachelor i erhvervssprog og bosiddende i Nørresundby. Igennem en årrække havde hun sin
jævnlige gang i forskellige frikirker. Under arbejdet med Parallelsamfundet har hun skelet til Amish-folket og

inddraget sine personlige oplevelser og erfaringer fra det danske frikirkemiljø.

 

Den 21-årige Celina Smith vil læse psykologi på universitetet i
Charlotteville. Hendes søgen efter en studiebolig fører hende til en
gammel herskabsvilla på Forest Road få kilometer fra universitetet.
Herskabsvillaen huser ni tilsyneladende helt almindelige unge

mennesker, som tager godt imod hende og inddrager hende i deres
aktiviteter. Husbestyreren John og hans højre hånd Craig udviser

særlig interesse for hendes trivsel. Alt går sin rolige gang, mens hun
venter på svar fra universitetet. Hvad Celina ikke ved, er, at

herskabsvillaens beboere tilhører et parallelsamfund og har deres helt
egen dagsorden for hende. En dag, hvor hun kommer hjem fra en



indkøbstur, kalder John hende ind på kontoret. Han giver hende en
chokerende meddelelse, som kommer til at vende op og ned på

hendes tilværelse. Uddrag af bogen Han lukkede døren bag dem og
pegede på stolen. “Nu har du snart boet en måned hos os, så der
kommer til at ske nogle forandringer,” sagde han alvorligt. ”Øh,
okay. Hvilke forandringer?” “Fra og med i dag flytter du ind til
Craig. Vi har taget os den frihed at flytte dine ting, mens du var i

byen med Pamela.” “Øh, hvad? Hvorfor det?” spurgte hun. “Fordi I
skal være sammen, og det er blevet tid til, at I flytter sammen.”

“Hvad snakker du om? Hvem har bestemt det?” “Det har Craig og
jeg.” “Hvorfor er jeg ikke blevet spurgt? Jeg vil da ikke bo sammen
med en, jeg knap nok kender.” “Det skal du!” Om forfatteren Dorte

Bakbo (f. 1977) er bachelor i erhvervssprog og bosiddende i
Nørresundby. Igennem en årrække havde hun sin jævnlige gang i
forskellige frikirker. Under arbejdet med Parallelsamfundet har hun
skelet til Amish-folket og inddraget sine personlige oplevelser og

erfaringer fra det danske frikirkemiljø.
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