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Antiloper Ester Roxberg Hent PDF Astrid drømmer om at blive en ny PJ Havey og om at rejse væk fra
provinsen. Sammen med veninden Ellen planlægger hun at tage til Barcelona, efter de er blevet studenter.
Astrid og Ellen er ellers ret forskellige. Alligevel blev de venner den første dag i gymnasiet og for resten af

livet. Tror de.

Kort efter de begynder i 3. g. sker der nemlig noget. Noget, som får Ellen til at forsvinde længere og længere
ind i sig selv.

"En kulsort historie med nerve og autenticitet (...) som trænger sig på og rusker op i en." - Svenska Dagbladet
"Bäst just nu".

"Den ægte vare" - Helsingborgs Dagblad

"En fantastisk selvsikker fortællerstemme og et suverænt sprog" - Vi Läser

LEKTØRUDTALELSE
"Det er den svenske forfatters debutroman og første bind i Carlsens nye serie Sonar. En serie til dem, der kan
lide at læse om livet, her især pigelivet, i alle dets former. Det er en barsk, deprimerende og sort fortælling
om, hvor magtesløs man er, når den man kender allerbedst pludselig forandrer sig. Men det er også en fin

læseoplevelse, med et flot og stramt sprog, der formidler budskabet helt ind under huden. Flot forside. En fin
og stærk, melankolsk og meget sørgelig bog om et fantastisk venskab på tværs, på trods, der ender med

alligevel ikke at være nok." - Lektør: Christine Christensen
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