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När kastanjer spricker Camilla Lagerqvist boken PDF Femtonåriga Majken har blivit placerad på ett hem för

vanartiga flickor. Hon mottas inte direkt med öppna armar på hemmet och inte blir det bättre av de
återkommande ångestattackerna och mardrömmarna som hon har. Vad var det egentligen som hände med

hennes föräldrar och hur har hon fått det där otäcka ärret på överarmen? Minnena från de första, fyra åren av
hennes liv är utsuddade, men kanske finns det något som kan få henne att minnas.

Camillas noggrant researchade historiska ungdomsböcker har hyllas med fina recensioner. När kastanjer
spricker utspelar sig också i ett historiskt Sverige. Till hem som dessa kunde “vanartiga flickor” bli skickade

för snatteri eller olydnad i hemmet. Ofta kom de från mycket svåra och fattiga förhållanden.

Camilla Lagerqvist debuterade 2009 och har sedan dess skrivit ett flertal ungdomsromaner, bland annat
Uppdraget som tilldelades Nils Holgersson-plaketten 2015.
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