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Et sekund ad gangen Sofia Nordin Hent PDF En velfortalt roman og medrivende historie med vægt på

Hedvigs oplevelser og følelser. En roman om ensomhed og længsel til piger fra 12-15 år, der er til spænding,
følelser og et nogenlunde genkendeligt miljø. Hedvig er overladt til sig selv. Alle er døde. Hendes far, mor og
bror, veninden Lydia og alle i skolen. Overalt ligger der døde mennesker, og vejene er fulde af smadrede
biler. Hedvig samler sig forråd og overlevelsesbøger på skolebiblioteket, og søger tilflugt på skolens

undervisningsgård ude på landet. Her lærer hun sig at malke køerne og forsøger at etablere sig en tilværelse.
1/3 inde i romanen dukker den jævnaldrende Ella op. De supplerer hinanden, og det giver nye muligheder,

men også stof til konflikter. På bogens allersidste sider opdager pigerne røg fra et bål og finder en
jævnaldrende dreng, som også er flygtet fra byen. Der er således lagt op til en fortsættelse. (uddrag af

lektørudtalelsen).
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