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Blodsøstre Charlotte Berwald Hent PDF Endnu et skoleår begynder på en ganske almindelig efterskole et sted
i den jyske provins og endnu en flok helt almindelige unge mennesker flytter ind. Blandt disse unge er Mia,
Hanne, Mille og Kim som alle på hver deres måde er blevet hårdt såret af livet allerede. De finder støtte i

hinanden og beslutter sig for at det nu er på tide at hævne sig. De uskyldige hævnplaner begynder at udvikle
sig til grusomme uhyrligheder som ryster hele den danske befolkning, men alligevel fortsætter pigerne med

deres planer. Samtidig står de alle overfor det uundgåelige skiftet fra barn til voksen, en blomstrende
seksualitet, ambitioner og håb for fremtiden, almen forvirring og en helt masse følelser som ikke altid er helt
til at styre. Uddrag af bogen: "Hævn," mumlede Mia, "Hævn, hævn, hævn, HÆVN!" nærmest skreg hun, som
en operasangerinde, der forsøgte at nå de øverste toner. De to andre stemte i. Enige om én ting var de, der var
nu så meget lort, der skulle hævnes. De måtte opsøge disse mobbere, hævne sig. Ingen skulle slippe levende
fra dette her, ingen. Og slet ikke dette her. " Forfatterportræt: Charlotte Berwald blev født en søndag morgen i
1990 og er vokset op hos sin mor i den søvnige flække Hadbjerg, lige mellem Randers og Århus. Lige siden
hun var helt lille har hun elsket heste og historier, både at læse historierne såvel som at skrive dem. Det er

stadigvæk sådan hun lever og forsøger at dele sin tid ligeligt mellem hestene og bøgerne.
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Kim som alle på hver deres måde er blevet hårdt såret af livet

allerede. De finder støtte i hinanden og beslutter sig for at det nu er
på tide at hævne sig. De uskyldige hævnplaner begynder at udvikle

sig til grusomme uhyrligheder som ryster hele den danske
befolkning, men alligevel fortsætter pigerne med deres planer.
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styre. Uddrag af bogen: "Hævn," mumlede Mia, "Hævn, hævn,
hævn, HÆVN!" nærmest skreg hun, som en operasangerinde, der
forsøgte at nå de øverste toner. De to andre stemte i. Enige om én
ting var de, der var nu så meget lort, der skulle hævnes. De måtte
opsøge disse mobbere, hævne sig. Ingen skulle slippe levende fra
dette her, ingen. Og slet ikke dette her. " Forfatterportræt: Charlotte
Berwald blev født en søndag morgen i 1990 og er vokset op hos sin
mor i den søvnige flække Hadbjerg, lige mellem Randers og Århus.
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lever og forsøger at dele sin tid ligeligt mellem hestene og bøgerne.
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