
En pige og en dreng
Hent bøger PDF

Morten Brask

En pige og en dreng Morten Brask Hent PDF "Københavns Universitet, otte år før. Han møder hende første
gang til en forelæsning. Kort efter fortæller hun om en smerte hun har båret på siden sin tidligste barndom, en

smerte som kun kan heles den dag hun fåret barn.

En ø i Middelhavet, to år før. Fra en veranda ser han hende stå i skyggen fra daddelpalmerne i hotellets have.
I hånden holder hun en nøgen, fremmed dreng. Han ved at fra dette øjeblik vil alt forandres mellem dem. Få

dage senere stiller hun ham et ultimatum.

En villa på Frederiksberg, to uger før. En nat vågner han til lyden af hendes stemme fra stuen ved siden af.
Hun taler i telefon. Da han kommer ind i stuen, ser hun op på ham. Hun siger at de omgående skal på

hospitalet.
Alting er gået galt. Intet ender som de ventede.

EN PIGE OG EN DRENG er en roman om et menneskes illusioner, om kærlighedens begyndelse og ophør,
om forandringer og tab, om den største lykke, om tiden og sorgen - og om en dag at tage den store beslutning

om at forsvinde fra verden.
"

 

"Københavns Universitet, otte år før. Han møder hende første gang
til en forelæsning. Kort efter fortæller hun om en smerte hun har
båret på siden sin tidligste barndom, en smerte som kun kan heles

den dag hun fåret barn.

En ø i Middelhavet, to år før. Fra en veranda ser han hende stå i
skyggen fra daddelpalmerne i hotellets have. I hånden holder hun en
nøgen, fremmed dreng. Han ved at fra dette øjeblik vil alt forandres

mellem dem. Få dage senere stiller hun ham et ultimatum.

En villa på Frederiksberg, to uger før. En nat vågner han til lyden af
hendes stemme fra stuen ved siden af. Hun taler i telefon. Da han
kommer ind i stuen, ser hun op på ham. Hun siger at de omgående

skal på hospitalet.
Alting er gået galt. Intet ender som de ventede.

EN PIGE OG EN DRENG er en roman om et menneskes illusioner,
om kærlighedens begyndelse og ophør, om forandringer og tab, om
den største lykke, om tiden og sorgen - og om en dag at tage den

store beslutning om at forsvinde fra verden.
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