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Endnu en Katherine John Green Hent PDF Endnu en Katherine er en prisvindende ungdomsroman af
succesforfatteren bag Gåden om Alaska, den filmaktuelle (juli 2015) Paper Towns og En flænge i himlen.
Endnu en Katherine tilbyder som forfatterens andre titler både noget at grine, græde og tænke over.

Mød Colin Singleton. Forhenværende vidunderbarn. Forhenværende fuld af potentiale. Nuværende fuld af
lort. En anagramelskende nørd på mission for at påvise sin teori om, at menneskeheden kan opdeles i præcis

to slags individer: Droppere og Droppede.

Når det handler om piger (og det gør det tit for Colin Singleton), har alle hver deres type: Colins er ikke
fysisk, men sproglig. Han kan godt lide Katheriner. Men nu er han blevet droppet. Af en pige ved navn

Katherine. For nittende gang. Colin Singleton har et meget indviklet problem med en meget enkel løsning:
Roadtrip.

Pressen skriver:

»Det hele holdes sammen af et rapt og rasende spændstigt sprog, hvor store tanker bliver konkretiseret ned i
letforståelige enkeltheder, og små hverdagsbegivenheder bliver ophøjet til indsigtsfulde konklusioner […]
»Endnu en Katherine« er en særpræget og sjov roman om at finde sig selv i en verden, hvor man opfatter sig

selv som anderledes.«

**** – Merete Reinholdt, Berlingske

»Det er vanvittig befriende at være så meget revet med af en bog, at man bare fuldstændig giver slip, på både
latter og tårer.«

****** – Karin Hald, skrivepulten.com

»Det er en fantastisk dejlig roman, om at være ung og søgende.«

– thejulesrules.dk
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