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førsteholdet i basketball og blev rig, berømt og elsket af alle, så skal I ikke læse det her. Jeg ved ikke, hvad
jeg fik ud af det halve år, som jeg vil fortælle om, og det tager mig sikkert resten af livet at finde ud af det."
17-årige Owen har altid været lidt af en enspænder, men det hele ændrer sig, da han møder Natalie. Natalie
gemmer sig i sin musik, men mødet med Owen giver hende lyst til at åbne sig for verden. Den amerikanske
forfatter Ursula Kroeber Le Guin (f. 1929) har skrevet et væld af romaner, noveller og børnebøger, som ofte
indeholder elementer af science fiction og fantasy. Der er dog en særlig dybde i Ursula K. le Guins værker,

der ofte viser mødet mellem mennesket og Det Andet eller Det Fremmede. Hendes bøger beskæftiger sig med
emner som seksualitet, religion, politik, miljø og etnografi.
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