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Gargoilen Andrew Davidson Hent PDF Ulykken rammer, ofte voldsomt, dem, der mindst venter det – præcis
ligesom kærligheden.

Efter at være rullet ned ad en skrænt i sin bil ligger en mand på hospitalet. Han har alvorlige forbrændinger
over det meste af kroppen. Han udholder smerte, vansiring og pinefulde behandlinger, der skal fjerne hans

døde og rådnende hud, kun i håbet om at blive rask nok til at gøre en ende på sit liv.

Men så dukker Marianne Engel – gargoil-skulptør – op. Hun er overbevist om, at hun plejede ham, i et
tidligere liv. Hun beretter om deres møde i det fjortende århundredes Tyskland på klostret Engelthal, hvor hun
var nonne. Ved at væve historier ind i historien – fabler om kærlighed i Japan, Island, Italien og England –

bringer Marianne langsomt skønhed og kærlighed ind i hans liv.

Gargoilen er en vildtvoksende, virtuos, smuk rejse, der fejer hen over århundreder og kontinenter. Når den
slutter, har du blot ét ønske – at læse den igen.

 

Ulykken rammer, ofte voldsomt, dem, der mindst venter det – præcis
ligesom kærligheden.

Efter at være rullet ned ad en skrænt i sin bil ligger en mand på
hospitalet. Han har alvorlige forbrændinger over det meste af

kroppen. Han udholder smerte, vansiring og pinefulde behandlinger,
der skal fjerne hans døde og rådnende hud, kun i håbet om at blive

rask nok til at gøre en ende på sit liv.

Men så dukker Marianne Engel – gargoil-skulptør – op. Hun er
overbevist om, at hun plejede ham, i et tidligere liv. Hun beretter om

deres møde i det fjortende århundredes Tyskland på klostret
Engelthal, hvor hun var nonne. Ved at væve historier ind i historien –
fabler om kærlighed i Japan, Island, Italien og England – bringer

Marianne langsomt skønhed og kærlighed ind i hans liv.

Gargoilen er en vildtvoksende, virtuos, smuk rejse, der fejer hen over
århundreder og kontinenter. Når den slutter, har du blot ét ønske – at

læse den igen.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Gargoilen&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


