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Ø Lise Baltzer Hent PDF Claire føler sig kedelig. Hun synes også, at hendes liv er kedeligt. Det er i hvert fald
kedeligt at bo alene med en mor, der mest er interesseret i sig selv. Og det er jo også kedeligt at have en far,
der drikker - især når man aldrig har set ham ... En dag får Claires mor en ny kæreste, der har to piger på alder
med Claire. Det bliver starten på noget helt nyt. Men hvad er der fat med den ene af pigerne? Har hun nogle
mystiske evner? Kan hun se igennem folk? Og hvad med Claire selv ...? Har hun måske også nogle "evner",
som hun ikke troede? En ro-tur ud på en øde ø vender op og ned på Claires billede af sig selv - og hele

verden ... Dansk Biblioteks Center siger: "En tænksom bog for den modne læser", Fra 12 år
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