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Når hundene kommer Jessica Schiefauer Hent PDF Når hundene kommer handler om Ester og Isak, der i
hinanden oplever livets første og helt store kærlighed. Den handler om den sommer, hvor deres forhold

blomstrer, går i opløsning og genopstår. Men den handler også om den sommer, hvor en dreng mishandles til
døde ved en stille sø. Og Isaks bror er til stede, da det sker. Det er en stærk og aktuel roman om kærlighed,

besættelse, had og vold.

Pressen skriver:

»Medrivende og dyster roman, som holder læseren fanget fra første til sidste side […] En vigtig og relevant
ungdomsbog.«

– Lektør

»Klogt, klart og kærligt […] Det er smukt og ærligt beskrevet, så man får adskillige klumper i halsen
undervejs.«

– Steffen Larsen, Politiken

»Det er en ungdomsbog med meget på hjertet, og som sætter tanker i gang. Har du lyst til at prøve kræfter
med en anden form for ungdomslitteratur, så skal du tage at samle denne roman op. Den er virkelig noget for

sig selv – både på en dyster og god måde.«

– Lilly, Bookeater

 

Når hundene kommer handler om Ester og Isak, der i hinanden
oplever livets første og helt store kærlighed. Den handler om den

sommer, hvor deres forhold blomstrer, går i opløsning og genopstår.
Men den handler også om den sommer, hvor en dreng mishandles til
døde ved en stille sø. Og Isaks bror er til stede, da det sker. Det er en

stærk og aktuel roman om kærlighed, besættelse, had og vold.

Pressen skriver:

»Medrivende og dyster roman, som holder læseren fanget fra første
til sidste side […] En vigtig og relevant ungdomsbog.«

– Lektør

»Klogt, klart og kærligt […] Det er smukt og ærligt beskrevet, så
man får adskillige klumper i halsen undervejs.«

– Steffen Larsen, Politiken

»Det er en ungdomsbog med meget på hjertet, og som sætter tanker i
gang. Har du lyst til at prøve kræfter med en anden form for



ungdomslitteratur, så skal du tage at samle denne roman op. Den er
virkelig noget for sig selv – både på en dyster og god måde.«

– Lilly, Bookeater

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Når hundene kommer&s=dkbooks

