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Vores kemiske hjerter Krystal Sutherland Hent PDF “Rammer læseren lige i hjertekulen.” – USA Today Til
dig, der elskede Fordelene ved at være en bænkevarmer, Paper Towns og En flænge i himlen. Henry har

aldrig været forelsket, men en dag starter Grace i klassen. Hun ligner langt fra Henrys drømmepige, og det er
tydeligt, at hun har det svært. Alligevel falder Henry for Graces uperfekte og ægte væsen, men kan han
håndtere, at hun bærer på en stor sorg? Vores kemiske hjerter er en uimodståelig og tankevækkende

ungdomsroman om den første forelskelse, knuste hjerter og de gyldne tråde, der formår at væve dem sammen
igen. “Denne hypede debut beskriver så fint alle de forvirrende og pinlige følelser, som optager en forelsket

teenager.” – Entertainment Weekly “Kompleks, sjov, realistisk. Sutherlands debut er ikke en, man lige
glemmer.” – Booklist “Mageløs.” – Teen Vogue “Gribende.” – Kirkus “De skarpe ordspil og Henrys
underspillede charme vil uden tvivl begejstre fans af Stephen Chboskys Fordelene ved at være en

bænkevarmer og John Greens En flænge i himlen.” – School Library Journal
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