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Hej vacker Ann-Helén Laestadius boken PDF Det skulle bli trettonåriga Agnes bästa sommarlov någonsin.
Sex veckor i Soppero, i norra Sverige, med samekillen Henrik. Efter hundratals sms och timmar framför

datorn hemma i Solna ska hon äntligen få träffa honom.

Fast inget går som planerat. På fotbollsplanen i byn kallas Agnes för Stockholmaren och plötsligt kan inte
Henrik träffas.

Någon har bestämt att Agnes inte är en riktig same. Hon är inte bra nog. Men vem är egentligen en riktig
same och kan någon annan bestämma att hon inte duger?

Ett brev utan avsändare leder till en oväntad vänskap - som förändrar allt ...

I Hej vacker skildrar Ann-Helén Laestadius den första kärleken och jakten på identitet. Men det handlar också
om den känsliga frågan - vad händer när man inte accepteras av sina egna? Oavsett vad man har för bakgrund

är Hej vacker en bok att känna igen sig i.
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