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Historien om en pige, der lærer at leve, af en dreng, der ønsker at dø.
Finch er fascineret af døden. Men han leder også efter ting, der er værd at holde sig i live for. Violet lever i
fremtiden. Hun tæller dagene, til hun er færdig med skolen, så hun kan undslippe den lille barndomsby og
sorgen efter sin søsters død. Violet og Finch mødes tilfældigt i toppen af skolens klokketårn – med udsigt til
seks etagers frit fald. Og da de begge er kommet helskindet ned, er det svært at sige, hvem der egentlig har
reddet hvem. Det umage par begiver sig af sted på et rodet road trip. De lader vejene diktere deres oplevelser
og opsøger: det storslåede, det ligegyldige, det smukke, det overraskende. Snart føler Finch sig kun som sig
selv, når han er tæt på Violet – modig, morsom, udadvendt. Ikke den freak, han ellers er kendt som. Og
sammen med Finch holder Violet langsomt op med at tælle dagene – og begynder i stedet at leve dem. Men i
takt med at Violets verdens vokser, bliver Finchs mindre og mindre. "Som stjerner på himlen" er en
hjerteskærende, rå og bund-ærlig kærlighedshistorie om to unge, der finder hinanden, mens de begge
balancerer på kanten. "Til alle fans af John Greens "En flænge i himlen.“ SCHOOL LIBRARY JOURNAL
"Den tragiske rejse er romantisk og hjerteskærende. Læseren konfronteresmed mørke, glæde, kærlighedens
muligheder. Og måske dens begrænsninger.“ PUBLISHER'S WEEKLY "Mange ungdomsbøger berører
samme emne, men få gør det så forbilledligt.“ KIRKUS REVIEWS

Ofte ses en lys prik midt i et krater, fordi en forhøjning midt i et meteorkrater også bliver belyst af de skrå.
50. Generelt om 80erne. Dansk tekst Johs. Jeg kjenner ikke igjen. NOTE: Disse afsnit om 80erne er ind
imellem på et meget højt abstraktionsniveau.
Min barndoms skog. Skog under himmelen, åsrender. com. min barndoms skog. NOTE: Disse afsnit om
80erne er ind imellem på et meget højt abstraktionsniveau. forside; solkongen tour; shop; live; billeder;
musik; fØlg; forside; solkongen tour; shop; live; billeder; musik; fØlg Der anslås at være 200-400 milliarder
stjerner i Mælkevejen, som er en flad bjælkegalakse placeret i galaksehoben Den lokale gruppe, der består af
ca. Jeg kjenner ikke igjen. Solen er en helt almindelig stjerne, som der findes mange milliarder af i universet.
Min barndoms skog. som en gammel tanngard. april åbnes de 2 motorsportsbaner i Skave for besøgende og
alle er velkomne til at kigge forbi. Solen er en helt almindelig stjerne, som der findes mange milliarder af i
universet. Dansk tekst Johs.
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