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Øjebliksbilleder Sofie Riis Endahl Hent PDF Forlaget skriver: Ingrid har alting: en bedste veninde, en kæreste
og en Instagram fyldt med øjebliksbilleder. Men da veninden pludselig finder en ny spændende veninde, og

hendes kæreste er hende utro med eks’en Johanne, bliver der længere mellem virkeligheden og
øjebliksbillederne på Instagram.

Johanne er den, hun altid drømte om at være. Hun har Silas, og selvom det måske mere er sex end kærlighed,
så gør han hende til mere end den freak, hun var i folkeskolen. Indtil Silas falder for Ingrid, der droppede

Johanne til fordel for de populære piger. Så er Johanne pludselig ikke så smuk mere uden ham.

ØJEBLIKSBILLEDER er en ungdomsroman om at flygte fra en fortid, der har formet en mere, end man vil
indrømme. Om jagten på det perfekte Instagram-billede og om at finde sig selv i en verden, der kun eksisterer
i html-koder. Om at føle sig god nok uden likes, 12-taller og opmærksomhed fra drengene. Om at turde stå

alene.

Sofie Riis Endahl, f. 2000, er opvokset i Lyngby nord for København og går i 2.g. Øjebliksbilleder er den
selvstændige opfølger til hendes anmelderroste 2017-debut Sindstequila.
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