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Du og jeg for evigt Sarah Engell Hent PDF Intens psykologisk gyser om en mors sorg. Rebecca er på randen
af et nervesammenbrud, efter at hendes datter er blevet kidnappet og hendes mand har forladt hende. I
halvdelen af bogens kapitler føres læseren ind i kidnapperens grusomme verden. Et ekstremt uhyggeligt

indblik i en psykopats perverse tankegang.

Sarah Engell, f. 1979, forfatter. Nomineret til læsernes bogpris for ungdomsbogen "21 måder at dø" og til
Blixen-prisen for "Bedste ungdomsbog". "Du og jeg for evigt" udkom oprindeligt under titlen "Lille pige" og

er Sarah Engells 2. voksenroman.

CITAT FRA BOGEN:

"Jeg var fange i mit eget hjem, i min egen krop. Jeg skar lunser af mig selv og fodrede dig med dem, og da
der ikke var andet tilbage end sener og knogler, spyttede du på mig og lirkede dig ud af mig igen."

ANMELDERKLIP:

"Spændingsroman, der på en uhyggelig og ubehagelig måde sætter spørgsmålstegn ved, hvad der er
virkelighed." - Jyllands-Posten

"Vellykket fortælling om en mors sorg og ... en psykopats fortælling om sin fascination af sit offer". -
gyseren.dk

"Raffineret staccato-agtig psykologisk gyser om tiltagende vanvid." - Lektørudtalelse
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