
Livet efter dig
Hent bøger PDF

Lisa Genova

Livet efter dig Lisa Genova Hent PDF På den lille isolerede ø Nantucket ud for den amerikanske østkyst
tilbringer Olivia Donatelli vinteren efter hendes 10-årige søn, Anthony, er død. Anthony var ikke nogen

almindelig dreng. Han havde autisme, endda i svær grad, og Olivia kæmper nu både med sin sorg, men også
med at forstå, hvad meningen var med hans alt for korte liv.

Rundt om hjørnet bor Beth Ellis med sin mand Jimmy og deres tre piger og lever et glansbilledeliv. Men da
Beth en dag modtager et anonymt kort med ordene 'Jeg har en affære med Jimmy', ryger manden ud, og Beth
beslutter sig for at finde tilbage til den kvinde, hun var engang. Hun begynder igen at skrive. En historie om

en lille dreng, der ikke er som alle andre. En dreng, der kunne være Olivias Anthony.
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