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Det kommer til at ske Lone Aburas Hent PDF Forlaget skriver: Hvis man har en dårlig barndom, kan man
altid skrive autofiktion. Henrys barndom kan ikke blive værre. Hans mor spiller jævnligt død, hans far graver

grave til hende ude i haven, og Henry skal genoplive hende med sit legetøjslægesæt - og den skønne
skeløjede Alma ved det. Men barndommen kan blive værre: Hans mor drukner sig for real, hans far

barrikaderer sig i soveværelset med et bjerg mælkechokolade og tv-serier, og al voksenkontakt er med
overforstående lærere og psykologer - og Alma deporteres til Fyn. Kun vennen Adam er et lyspunkt, men er
han ved at forelske sig i helt vildt irriterende Alice? Det er der, Henry tager fat i sin notesbog og begynder at
hævne sig på virkeligheden. Det kommer til at ske - Lone Aburas´ 4. roman - er en fortælling om at have en
dårlig barndom og få succes på at skrive om den og derefter blive konfronteret med de mennesker, man skrev

om, der ikke er tilfredse og vil hævne sig.
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