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Mirror Mirror Cara Delevingne Hent PDF Mirror, Mirror er en stærk roman om identitet, seksualitet, køn,
følelsesmæssig smerte og de sociale mediers komplicerede verden med deres evige krav om perfektion. Da en
af deres venner forsvinder på mystisk vis, bliver en gruppe teenagere tvunget til at konfrontere deres egne

dybeste hemmeligheder i denne spændingsmættede roman af den ekstremt populære supermodel,
skuespillerinde og SoMe-stjerne Cara Delevingne.

Blandt eleverne på Thames Comprehensive er Red, Leo, Rose og Naomi en flok outsidere, der sammen har
fundet ro i deres band, Mirror, Mirror. Det er ligeså svært for de fire 16- årige at passe ind i skolen, som det er
at navigere i deres komplicerede liv derhjemme. Reds mor er dybt alkoholiseret, og faren er aldrig hjemme.
Leos bror er i fængsel. Rose bruger sex og alkohol til at dulme smerten efter et brutalt overgreb. Naomis

punkrockprinsesse-persona giver hende friheden til at udleve, hvad hun føler, er sit sande jeg.

Da Naomi først forsvinder og siden findes bevidstløs, bliver hendes venner på en gang rystede og forvirrede.
Er der sket en ulykke – eller har nogen forsøgt at skade Naomi med vilje? Har Naomi haft problemer – og
hvorfor har hun ikke talt med dem om det? Hvor godt kender de egentlig deres veninde – og hinanden? Vil

Naomi vågne op af sin koma – og vil hun nogensinde blive den samme igen?

For at forstå, hvad der er sket med Naomi, bliver Red, Leo og Rose nødt til at konfrontere deres egne mørke
hemmeligheder og deres største frygt; de bliver nødt til at forene, hvem de er indeni med det ansigt, de viser

udadtil.

Om forfatteren:
Cara Delevingne er en af de mest indflydelsesrige kvinder i sin generation, på Instagram følges hun f.eks. af
flere end 40 millioner mennesker. Hun er født i London i 1992 og brød igennem som model i 2009. Cara
Delevingne blev i 2012 og 2014 tildelt "Model of the Year" på British Fashion Awards. I 2012 debuterede
hun som skuespiller i filmen om Anna Karenina, siden har hun spillet store roller i film som Paper Towns,

London Fields, Suicide Squad og senest Valerian. Mirror Mirror er hendes første roman.
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forsvinder på mystisk vis, bliver en gruppe teenagere tvunget til at

konfrontere deres egne dybeste hemmeligheder i denne
spændingsmættede roman af den ekstremt populære supermodel,

skuespillerinde og SoMe-stjerne Cara Delevingne.

Blandt eleverne på Thames Comprehensive er Red, Leo, Rose og
Naomi en flok outsidere, der sammen har fundet ro i deres band,
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