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Hybenhjerter Jane Susanne Andersen Hent PDF Lea er helt alene. I klassen er der ingen, der snakker med

hende længere, og hendes familie har heller ikke tid til hende. Veronika, derimod, er ikke alene. Veronika har
en sød familie, og hun er meget populær på Instagram, hvor hun får masser af hjerter, likes og kærlighed.
Veronika er stærk og sød og inspirerende, selv om hun er ved at dø af kræft. Men Veronika er også Leas

største hemmelighed, for hun findes faktisk slet ikke. Lea lever gennem Veronika og de andre falske profiler,
hun har oprettet, men jorden ryster under hende, da nogen forsøger at afsløre alle løgnene. Ordet Hybenhjerte
er hentet fra Alex Garffs ”Septembers himmel er så blå”, og i tråd med sidste vers af sangen, handler bogen
om en ung piges rejse fra at være en sommerblomst, der får sit værd i form af bekræftelse fra andre, til at
modnes og have modet til at stå for sig selv og have hjertet på rette sted. Bogen er oplagt at bruge i

undervisningsammenhæng til at starte samtaler om brugen af sociale medier, og hvor vigtige hjerter og likes
fra vildt fremmede egentlig er.

 

Lea er helt alene. I klassen er der ingen, der snakker med hende
længere, og hendes familie har heller ikke tid til hende. Veronika,

derimod, er ikke alene. Veronika har en sød familie, og hun er meget
populær på Instagram, hvor hun får masser af hjerter, likes og

kærlighed. Veronika er stærk og sød og inspirerende, selv om hun er
ved at dø af kræft. Men Veronika er også Leas største hemmelighed,
for hun findes faktisk slet ikke. Lea lever gennem Veronika og de
andre falske profiler, hun har oprettet, men jorden ryster under

hende, da nogen forsøger at afsløre alle løgnene. Ordet Hybenhjerte
er hentet fra Alex Garffs ”Septembers himmel er så blå”, og i tråd

med sidste vers af sangen, handler bogen om en ung piges rejse fra at
være en sommerblomst, der får sit værd i form af bekræftelse fra
andre, til at modnes og have modet til at stå for sig selv og have



hjertet på rette sted. Bogen er oplagt at bruge i
undervisningsammenhæng til at starte samtaler om brugen af sociale
medier, og hvor vigtige hjerter og likes fra vildt fremmede egentlig

er.
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