
Det stof som drømme er gjort af
Hent bøger PDF

Sarah Engell

Det stof som drømme er gjort af Sarah Engell Hent PDF "Jeg fatter dig ærlig talt ikke," siger han. "Hvorfor
skal alt være så forbandet perfekt? Hvad er det, vi prøver at skjule bag facaden?"

"Det er lige præcis dét, der er pointen. Der er ikke noget, vi skal skjule, men tværtimod noget, vi skal vise
frem."

"Vores kærlighed?"
Ordet runger hult gennem køkkenet.

- Citat fra bogen

Tankevækkende roman om jagten på det perfekte liv. Dicte skal giftes, men hendes drømmebryllup udvikler
sig til et mareridt, i takt med at Dictes forestillinger om det perfekte liv tager overhånd.
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Sarah Engell, f. 1979. Nomineret til læsernes bogpris for ungdomsbogen "21 måder at dø" og til Blixen-

prisen for "Bedste ungdomsbog". "Det stof som drømme er gjort af" er Sarah Engells debutroman for voksne.

ANMELDERNE SKREV
"Alvorlig chick-lit om det perfekte bryllup og omkostningerne ved at forvandle sig til en bridezilla"
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"Bogen er et bevis på, at en chick lit roman kan være en meget stor og vægtig ting med en formidabel evne til
at bruge genren til højere formål. Her handler det om, at perfektionisme, hysteri og manipulation bliver
midlerne til at opnå nogle mål, der ligger et overdrevent stykke fra, hvad der gør mennesket godt tilpas."

- Bogsyn.dk
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