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Dillard Dill Early bor i Forrestville (sydstatsby i Tennessee, opkaldt efter en medstifter af Ku Klux Klan).
Hans to venner, Lydia og Travis, er det eneste der gør hans liv nogenlunde værd at leve. Alle vegne må han
bekæmpe giftslanger: Derhjemme tvinger hans præstefar ham til at tage sig af de dødbringende
klapperslanger, og i skolen må han slås mod de skolekammerater, der har udset sig ham som et nemt offer på
grund af hans fars ekstremt stærke tro og hykleriske fald fra tinderne. Faren var med i en religiøs sekt og blev
fængslet for besiddelse af børneporno. Alle i den lille by husker det, og Dill har ingen steder at flygte hen.
Men nu er det sidste skoleår. Pressen skriver: »Denne roman fortjener alle de læsere den kan få – Vejen væk er
en uforglemmelig bog.« - Bruger på Instagram »Fængslende roman om unges drømme og håb, forelskelse og
frustrationer over ikke at høre til og kæmpe med en familie, der spænder ben for det, man drømmer om, og
som ikke forstår en. Har du læst alle John Greens bøger og andre bøger i samme stil, så læs denne.« - Susanne
Dahl Jensen, Lektør »Denne bog sniger sig ind på dig, og du opdager slet ikke, at du er besat, før du kigger på
uret, og klokken er tre om natten. […] Jeg er ligeglad med, hvad du laver. Smid alt og læs den her bog!« 10/10
stjerner – Bookeater »Vejen væk har mange kvaliteter udover portrættet af en invalideret kristendom og en
giftig kultur.
Karaktererne, især Lydia, har et skarpt, vildt sprog, og det er en nydelse at høre hende kvase mobbere og
peptalke for vennerne. Travis og Dill må slås med mere tragiske aspekter af tilværelsen, og det er også

glimrende formidlet i den gribende roman for unge voksne.« - Birte Strandby, Bogvægten »Vejen Væk
åbenbarer en fængslende historie om unges drømme, håb, forelskelse og frustration over ikke at høre til nogen
steder og over at kæmpe med en familie, der spænder ben for det, man drømmer om, fordi de ikke forstår en.
Hvis du, eller en du kender, har læst alle Jeff Zentners landsmand John Greens vedkommende ungdomsbøger
og andre bøger i samme stil i øjenhøjde med de unge; så læs denne fængslende roman.« - Susanne Dahl
Jensen, Ugeavisen Weekend
Du finder os her: Søndergade 20, 6600 Vejen - Telefon: 75363637 Historie. For et par uger siden var jeg
sammen med min hustru til en stor fest sydpå.
Kig på billederne- det er dét du får- når du besøger mig. Hun var smuk, på en lidt trist måde: Sort makeup
om øjnene og på munden, hvide kinder og sortfarvet hår. For your information För din information.
juni 1913, og banen blev anlagt i … Så er smukke Alexsia kommet til Esbjerg.
Boel Akupunktur er Danmarks største akupunkturklinik Overenskomst på plads for alle ansatte i regionerne.
Dette er den største danske side om akupunktur, og hvilke lidelser der effektivt kan behandles med det.
Myrer kommer frem over alt. GÅ TIL DANS I VEJEN. Der er indgået en aftale for samtlige faggrupper
under regionerne.
Mit Liv Fra psykisk syg til ambitiøs iværksætter: Kopper med blomster blev vejen ud af psykosen Vi
kommer hele vejen rundt om begrebet værdibaseret ledelse. Hvis Danmark bliver ramt af strejke og lockout,
vil det påvirke sagsbehandlingstiden i de styrelser og offentlige instanser, vi benytter. du finder den ved at
køre fra “ma-10” mellem soller & pollenca (en del af ruten gennem tramantura bjergene). Dyr i drømme
handler ofte om det ”dyreagtige” i os selv – det vil sige det instinktive, driftsbetonede og naturlige. Lille sød
pige med frækkkeste krop. History of Photography studies in world wide photography Madspild i tal. For at
undgå at skulle køre i bil, så den ene af os skulle holde igen med de våde varer, havde vi lejet et sommerhus et
par kilometer vær fra stedet, hvor festen foregik. Åbningstider for telefonrådgivningen er mandag-torsdag kl
10-20, fredag kl. Lige fra det praktiske fokus til de mere nørdede teoretiske detaljer.

