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Sindstequila Sofie Riis Endahl Hent PDF ANNE starter på et nyt gymnasium, men føler sig malplaceret og
anderledes. I et forsøg på at passe ind ender hun til en fest i en bodytequila, og lige idet hun tror, hun kan

være en del af pigernes gruppe, ramler hendes verden sammen: Et billede af hendes halvnøgne krop deles på
de sociale medier, uden hun har givet lov. REI er fanget i en pigegruppe, hvor hun konstant skal kæmpe for at
følge med i de andres snak om sex og kærester. Og egentligt vil hun gerne være veninder med den nye pige,

Anne. Men tør hun droppe sin facade og risikere at stå udenfor gruppen? SINDSTEQUILA er en
ungdomsroman om venskab og ensomhed, om at miste sig selv i jagten på at passe ind, og om at turde gå

mod strømmen og stå ved sine grænser. “De kan nå mig. Overalt. De kan altid tagge mig i noget på Facebook
eller dele billedet i en gruppe- chat. Det føles mere som en sindstequila end en bodytequila. Som om nogen
har spredt salt ud over mit sind og er begyndt at slikke det af.” LYT MED PÅ SPOTIFY-PLAYLISTEN

”SINDSTEQUILA” DEL DIN MENING PÅ #SINDSTEQUILA
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