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Sig at du lyver Silvia Henriksd\u00f3ttir Hent PDF Silvia bor med sine forældre og sin storebror i det hus, der
ligger allerøverst i den spredte klynge af bygninger, der strækker sig fra fjorden og op ad det grønne, stejle
fjeld. Her vokser hun op med en far, der ikke er hendes far alligevel. Hver sommer tager de på religiøs lejr i
Norge, og efterhånden finder hun ud af, at de mennesker, de besøger på vejen hjem, er hendes familie. Men
hendes mor er ikke meget for at snakke om hendes rigtige far, så kun langsomt lykkes det at stykke historien
sammen. Sig at du lyver er en personlig fortælling om at vokse op i de voksnes hule hænder. Med humor og

nærvær fortælles en stærk historie om et barn, der mangler sprog for de voksnes handlinger, og en ung
kvinde, der kæmper for at få lov til at være den, hun retligt er. Historien er hendes, som hun selv har oplevet

den og fået den fortalt.
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