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Marie går i 1.g, og indtil for nylig var hun en af de dygtigste elever. Nu er hun på vej til at gå under i et
selvdestruktivt helvede af cutting og regler, der skal straffe hende for noget, der skete i en garderobe til en

fest.
Maries hemmelighed truer med at ødelægge hendes perfekte liv, og mens hun kæmper for at holde sandheden

skjult, bliver hun forelsket. I en pige.

Den danske forfatter Sarah Engell har skrevet en række ungdomsromaner, bl.a. bestselleren "21 måder at dø
på". "Hjertet er 1 organ" er en barsk og topaktuel ungdomsroman til unge fra 13 år.

---

Om "21 måder at dø" skrev pressen:

"En fantastisk flot, aktuel og vedkommende roman."
- Weekendavisen

" ... årtiets bedste ungdomsroman"
- Folkeskolen

****
- Berlingske Tidende

"Læs for guds skyld denne roman"
- Børn og Bøger

Sonar er serien til dig, der kan lide at læse om livet. Både når det er tindrende lykkeligt, men også når det er
mørkt og råt og gør ondt. Du vil møde venskab og vildskab, konflikter og kærlighed, eufori og fortvivlelse.
Sonar er dyk ned i tanker, oplevelser, handlinger og konsekvenser - alt det som kan ske, når livet griber fat …

 

En stærk ungdomsroman af Sarah Engell om kærlighed, cutting og
kontrol.

Marie går i 1.g, og indtil for nylig var hun en af de dygtigste elever.
Nu er hun på vej til at gå under i et selvdestruktivt helvede af cutting
og regler, der skal straffe hende for noget, der skete i en garderobe til

en fest.
Maries hemmelighed truer med at ødelægge hendes perfekte liv, og
mens hun kæmper for at holde sandheden skjult, bliver hun forelsket.

I en pige.

Den danske forfatter Sarah Engell har skrevet en række
ungdomsromaner, bl.a. bestselleren "21 måder at dø på". "Hjertet er
1 organ" er en barsk og topaktuel ungdomsroman til unge fra 13 år.
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Om "21 måder at dø" skrev pressen:

"En fantastisk flot, aktuel og vedkommende roman."
- Weekendavisen

" ... årtiets bedste ungdomsroman"
- Folkeskolen

****
- Berlingske Tidende

"Læs for guds skyld denne roman"
- Børn og Bøger

Sonar er serien til dig, der kan lide at læse om livet. Både når det er
tindrende lykkeligt, men også når det er mørkt og råt og gør ondt. Du
vil møde venskab og vildskab, konflikter og kærlighed, eufori og
fortvivlelse. Sonar er dyk ned i tanker, oplevelser, handlinger og

konsekvenser - alt det som kan ske, når livet griber fat …
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