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Hvem kender Trine Bundsgaard Hent PDF Ungdomsroman om Luna, som er ved at blive kvalt af sin mors

druk og løgne. Luna er vant til at tage ansvar for sin mors liv, men hendes grænse er nået, og hun må væk. En
historie om kærlighed, svigt og om at føle sig udenfor.

Studieturen med gymnasieklassen er Lunas vej ud og væk fra sin mor. Luna pakker sit tegnegrej og
planlægger at blive i Paris, hvor hun kan være sig selv og måske leve af at tegne. Det er i hvert fald planen …

Hvem kender Luna? indgår i forlagets Zoom serie. Stærke ungdomsbøger, der er lette at læse.
Pressen skriver

»En sød bog, der fremstiller verden på en romantisk måde, og giver håb for at alting kan blive bedre.«
8/10 – Bookeater

»[Hvem kender Luna?] er en alvorlig, men samtidig livsbekræftende og hjertevarm historie om, hvordan
venskaber og kærlighed kan få viljen og håbet til at spire igen.«

– Pia Gunilla Park, Lektør
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