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Den hule pige Søren Jessen Hent PDF Mette opdager, at hun er hul som et råddent træ. Hun rummer intet.
Ikke engang sorg da Lasse slår op. Men hun er ikke den eneste fra klassen, der har problemer. Bo må kæmpe
hårdt for at beholde sin plads i klassens hierarki, Line er så ubetydelig, at hun kun eksisterer, når hun er

sammen med andre, Eva får et skræmmende kig ind i fremtiden ... Det er svært at være ung. Er det, fordi hele
verden ændrer sig, hver gang man vender ryggen til et kort øjeblik?

En fantastisk bog med en helt unik opbygning. Hvert kapitel er en afrundet historie, men hver af de 18
historier fletter sig ind og ud af hinanden og danner en samlet historie. En historie om at være ung, om at

drømme, frygte, håbe og elske.

Anmeldelse:
Søren Jessen skrev for nogle år siden "Den skæve dreng" og det var en formidabel bog. Nu har Søren Jessen

skrevet "Den hule pige" - lidt i samme stil.
"Den hule pige" er ligesom "Den skæve dreng" allerede i klassiker-klasse og også meget underholdende!

Troldspejlet, DR

Søren Jessen sigter højt og rammer dybt.
Sjældent er en flok elever blevet dissekeret ind til benet - og længere endnu - end i Søren Jessens 'Den hule

pige'.
Steffen Larsen, Politiken
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