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Mit hjerte og andre sorte huller Jasmine Warga Hent PDF 16-årige Aysel tænker meget på at dø.   Hendes far
har begået en frygtelig forbrydelse, hele byen taler om. Folk hvisker om hende bag hendes ryg, og hun føler
sig ikke godt tilpas i sin mors nye familie.   Det er derfor, Aysel har planer om at tage sit eget liv, og der er

kun ét problem – hun ved ikke, om hun har modet til at gennemføre det alene.   I et forum på nettet, hvor man
kan finde en selvmordsmakker, møder hun Roman, en teenagedreng, der også er meget langt nede – og hun
og Roman beslutter at tage herfra sammen.   Roman har allerede sat datoen. Der er kun 24 dage til.   En

rørende og dramatisk historie til læsere af f.eks. EN FLÆNGE I HIMLEN.
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