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En halv Hannah Louise Roholte Hent PDF Hannah er altid blevet mobbet med sine fregner og sin lyse hud,
og hun er vildt genert og usikker. Den første dag i sommerferien fylder hun 13. Det har hun glædet sig til,

men glæden er blandet med noget andet, for traditionen tro skal de besøge hendes tvillingesøster, Rebecca, på
kirkegården.

Rebecca var ikke engang et år, da hun døde, og nogle gange tænker Hannah på, om det lige så godt kunne
have været hende? Hun og Rebecca var enæggede, men alligevel var de som dag og nat.

Rebecca var frygtløs som lille, og sådan et mod vil Hannah også gerne have. Så turde hun måske vise
Mathias fra klassen, at hun er vild med ham? Og pludselig flyver Rebeccas navn ud af munden på hende, da

nogle piger på en campingplads spørger, hvad hun hedder…
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Rebecca var frygtløs som lille, og sådan et mod vil Hannah også
gerne have. Så turde hun måske vise Mathias fra klassen, at hun er
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