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Forladt Line Kyed Knudsen Hent PDF Cecilies forældre er lige blevet skilt, og hun er flyttet med sin mor til
en ny lejlighed for at undgå, at hendes mor er alene. Men hun har svært ved at holde moren ud og savner sin
far og sin lillebror. Så møder hun Mads, den dejligste fyr på gymnasiet. Hun satser ALT på sit forhold til ham.
Nu har hun fundet meningen med sit liv, også selvom alle andre synes noget andet. Men spørgsmålet er, om

Mads er sådan, som hun tror...

Forladt er en bog om svigt, kærlighed og identitet. En vedkommende og dybdegående roman for unge fra den
afholdte børnebogsforfatterinde, Line Kyed Knudsen, som med "Forladt" viser, at hun også mestrer

ungdomsgenren.

SONAR-serien er til unge, der kan lide at læse om livet. Både når det er tindrende lykkeligt, men også når det
er mørkt og råt og gør ondt. SONAR dykker ned i tanker, oplevelser, handlinger og konsekvenser  - alt det,

som kan ske, når livet griber fat...

"Smuk, barsk kærlighedshistorie til især unge piger fra 14 år om at møde og forlade den store kærlighed" -
Lektør Susanne Dahl Jensen
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