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Stjålet Lucy Christopher Hent PDF Det gik sådan her til.
Jeg blev stjålet i en lufthavn.

Taget væk fra alt dét, jeg kendte,
alt dét, jeg var vant til.

Ført væk til sand og varme og støv og farer.
Og han forventede, at jeg ville elske ham.

Det her er min historie.
Et brev fra intetheden.

16-årige Gemma bliver bortført af den mystiske, lidt ældre Ty, som tager hende med ud til et liv midt i den
australske ørken.

Stjålet er et fascinerende og foruroligende indblik i, hvad der sker mellem to unge mennesker, der – måske –
kun har hinanden tilbage.

Stjålet har vundet og været nomineret til adskillige priser. Den er kåret som ’Bedste ungdomsroman’ af både
teenagere og biblioteker (Gold Inky Award, 2010, og Branford Boase Award, 2010). Den er desuden solgt til

udgivelse i flere end 15 lande verden over.
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