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Restaurant Mariposas - tragedien Angelina Skjoldholm Hent PDF Forlaget skriver: »Her lugter af en blanding
af smeltet plastik og nedbrændt træ. Jeg står stille og stirrer fortabt ind i asken. Min kuffert står trofast ved
min ene side. Vinden leger med de løse totter i mit opsatte hår. Det er, som om min verden er gået i stå og en

del af mit indre har forladt mig (.)«

Du følger den unge tvillingepige Destiny, også kaldet Des´ af hendes venner, gennem hendes liv med familie,
skole, kærlighed og venner. Du kommer tæt på familien Mariposas, hvilket betyder ´sommerfugl´, når de er i

Danmark og i Spanien, som er derfra familierestauranten har sine rødder. Hun er en pige med gang i, er
temmelig klodset på en vildt sjov måde - og hun keder sig aldrig!  

Forfatter Angelina Skjoldholm har skrevet bøger lige siden 2002. Her begyndte hun som teenager at mærke
ilden brænde i sit indre, som en dyb passion, for at nå teenagere og unge mennesker gennem sine bøger.

Bogen er den første i serien Destiny.  Hun har skrevet denne bog ud fra både grundig research og personlige
erfaringer.
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