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Sort Lucia Sandra Schwartz Hent PDF »Jeg er ligeglad, jeg hader december. Det er den værste måned. Når
andre tæller ned til jul, tæller jeg ned til katastrofe. Og jeg behøver ikke engang at vente til den 24.« – Citat
fra bogen Lucia hader december. Især den 13. december, Luciadag. Dagen hun er født og opkaldt efter, og

dagen det unævnelige skete. I skolen er hun en freak. Hendes eneste ven er Ghita, og det er kun, fordi solo er
no go, medmindre man har et seriøst dødsønske. Alligevel går Lucia med på sin fars ide om, at hun skal holde
en stor fødselsdagsfest for klassen. Sort Lucia er en stærk fortælling om sorg, savn og svigt, men også om

tilgivelse, håb og en totalt latterlig ønskeliste, der får større betydning, end man skulle tro. Sort Lucia indgår i
forlagets Zoom serie. Stærke ungdomsbøger, der er lette at læse. Pressen skriver: »Sort Lucia er en smuk
roman, som ikke kun sætter fokus på det at være ung, men også de mange dele af det: sorg, tab, savn, svigt,
accept, tilgivelse og et håb om at det hele nok skal gå. « 9/10 – Bookeater »Om venskaber og kærlighed, og
om at vælge at åbne sit hjerte og finde glæden igen. For dig, der godt kan lide at tude over en god bog.« –
Johanne Elvers Madsen, Lektør »Sort Lucia er velskrevet feel-good i den øvre ende af humørskalaen.« Fire

hjerter – Steffen Larsen, Politiken

 

»Jeg er ligeglad, jeg hader december. Det er den værste måned. Når
andre tæller ned til jul, tæller jeg ned til katastrofe. Og jeg behøver
ikke engang at vente til den 24.« – Citat fra bogen Lucia hader

december. Især den 13. december, Luciadag. Dagen hun er født og
opkaldt efter, og dagen det unævnelige skete. I skolen er hun en

freak. Hendes eneste ven er Ghita, og det er kun, fordi solo er no go,
medmindre man har et seriøst dødsønske. Alligevel går Lucia med på
sin fars ide om, at hun skal holde en stor fødselsdagsfest for klassen.
Sort Lucia er en stærk fortælling om sorg, savn og svigt, men også
om tilgivelse, håb og en totalt latterlig ønskeliste, der får større



betydning, end man skulle tro. Sort Lucia indgår i forlagets Zoom
serie. Stærke ungdomsbøger, der er lette at læse. Pressen skriver:
»Sort Lucia er en smuk roman, som ikke kun sætter fokus på det at
være ung, men også de mange dele af det: sorg, tab, savn, svigt,
accept, tilgivelse og et håb om at det hele nok skal gå. « 9/10 –

Bookeater »Om venskaber og kærlighed, og om at vælge at åbne sit
hjerte og finde glæden igen. For dig, der godt kan lide at tude over
en god bog.« – Johanne Elvers Madsen, Lektør »Sort Lucia er

velskrevet feel-good i den øvre ende af humørskalaen.« Fire hjerter –
Steffen Larsen, Politiken
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