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Clélie Avits debutroman handler om stærk kærlighed trods hårde odds. Jeg er her stadig vandt 2015 Nouveau
Talent Award og var allerede inden fransk udgivelse solgt til over 20 lande.

Elsa har været involveret i en frygtelig skiulykke og ligger nu i koma på hospitalet. Det er flere måneder
siden, og der er ingen bedring eller livstegn fra den unge kvinde. Desværre ved lægerne ikke, at Elsa kan høre

alt, men er fanget i sin lammede krop. 

En dag forvilder Thibault sig ind på hendes stue. Han har taget fejl af døren ind til sin bror, som også er
indlagt. Thibault beslutter sig for at blive og tage et hvil, men stilheden føles tung, og Thibault begynder at

tale til hende. Uventede varme følelser opstår. 

Kan kærligheden påvirke sanserne? I så fald er tiden knap, for lægerne og familien har givet op og påtænker
at koble Elsa fra de livsnødvendige maskiner, men Thibault tror stadig på mirakler. 

 

Forlaget skriver:

Clélie Avits debutroman handler om stærk kærlighed trods hårde
odds. Jeg er her stadig vandt 2015 Nouveau Talent Award og var

allerede inden fransk udgivelse solgt til over 20 lande.

Elsa har været involveret i en frygtelig skiulykke og ligger nu i koma
på hospitalet. Det er flere måneder siden, og der er ingen bedring
eller livstegn fra den unge kvinde. Desværre ved lægerne ikke, at

Elsa kan høre alt, men er fanget i sin lammede krop. 

En dag forvilder Thibault sig ind på hendes stue. Han har taget fejl af
døren ind til sin bror, som også er indlagt. Thibault beslutter sig for

at blive og tage et hvil, men stilheden føles tung, og Thibault
begynder at tale til hende. Uventede varme følelser opstår. 

Kan kærligheden påvirke sanserne? I så fald er tiden knap, for
lægerne og familien har givet op og påtænker at koble Elsa fra de
livsnødvendige maskiner, men Thibault tror stadig på mirakler. 

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jeg er her stadig&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


