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stjernestøv, men også venskab, håb og tilgivelse. Nogle hjerter slår kun omkring 412 millioner gange. Hvilket
kan lyde af ret meget. Men faktisk bliver det ikke engang til 12 år. Suzy Swanson (Zu) har altid vidst ting,
som andre ikke ved. Hun kan redegøre for myrers søvnmønstre. Hun ved, at der er 150 millioner mennesker
på verdensplan, der hvert år bliver forbrændt af gopler. Hun ved, at det gennemsnitlige skolebarn har omkring
20 milliarder af Shakespeares atomer i sig. Men hun kan ikke forstå, hvorfor Franny Jacksons liv skulle slutte
så tidligt ... inden Zu fik undskyldt for det værste, hun nogensinde havde gjort mod sin bedste veninde. Zu og
Stjernestøvet undersøger i øjenhøjde med den unge læser det skelsættende øjeblik, hvor vi for første gang

indser, at ikke alle historier har en lykkelig slutning. Men at nye historier heldigvis venter på at udfolde sig -
 og at de nogle gange er lige uden for vores egen dør. Hvis bare vi tør åbne den. Romanen var blandt de

nominerede til Goodreads' læserpris Bedste bog til mellemgruppen 2015 og er blandt de nominerede til den
prestigefyldte UKLA Book Award 2016, hvor lærere og skolebibliotekarer shortlister årets bedste udgivelser.

Bogen er foreløbigt solgt til udgivelse i 21 lande.
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