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Hvis bare... Sarah Engell Hent PDF Forlaget skriver: Der stinker af cerut og kattebakker i det kosteskab, jeg
har lejet mig ind i. Burde findes lov, som forbyder gamle koner at udnytte desperate teenagere, der lige er
flyttet hjemmefra. Jeg sukker for mig selv og zapper mellem reklamerne uden at spekuldere på ret meget

andet, end hvorfor grønne vingummier smager bedst. Og hvorfor der altid er flest gule. Det hele burde være
så let: Hvis bare jeg drikker Kildevæld. Hvis bare jeg bruger den rette mascara. Hvis bare jeg arvede syv

millioner, så jeg kunne købe mig et nyt liv ...

Hvis bare ... er Sarah Engells debutroman.

"Bogen er et herligt bekendtskab og kan virkelig anbefales til piger i alle aldre med kærlighed til
tøseromaner, selvom hovedpersonen "kun" er 17 år. " Merete Flensted Laustsen, Lektørbasen

Den danske forfatter Sarah Engell (f. 1979) har skrevet en række ungdomsromaner, herunder "Forpulede
kærlighed", "Forbandede mødom" og bestselleren "21 måder at dø på." "Hvis bare ..." er hendes første roman.
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