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Stjerneskælv Anders Johansen Hent PDF Jeg er 16 år og hedder Liv, men jeg kunne lige så godt være død.
Det sagde lægerne efter den løbetur i vinter, som hele klubben garanteret stadig snakker om. Først røg jeg på
hospitalet. Så kom jeg over på Slusegården. Det er et sted for piger, der skal sluses tilbage til det såkaldt

normale liv. Der gik jeg og passede mig selv og mine kalorier og følte mig som et hul i jorden – højt hævet
over alle andre. Men så flyttede piercede Nickie ind på mit værelse, og jeg fik brev fra løberdrengen

Sebastian ... "Der er klogskab og varme i denne gode bog om et ondt emne. Steffen Larsen, Politiken En
rørende og vedkommende beskrivelse af to forkomne pigers famlende venskab og deres vej tilbage til
tilværelsen Karen Lise Søndergaard, Jyllands-Posten Anders Johansen har igen igen … skrevet en

fandenivoldsk, solidarisk og spændende roman … Bent Rasmussen, Skolebiblioteket Livs hårde tænkemåde
og væremåde går lige i hjertet på én. Sabine Bjørk Jensen, Folkeskolen Stjerneskælv er en fandenivoldsk,

solidarisk og spændende roman fuld af trøst. [...]Kan varmt anbefales til både individuel, men også
fælleslæsning i overbygningen. Karen Odegaard, EMU Danmarks Undervisningsportal En velskrevet og

intens bog. Elin Søborg, DBC-lektørudtalelse
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