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Uden dig Pernilla Alm Hent PDF Stærk, tankevækkende og gribende roman om kærlighed, tab - og om,

hvordan man måske kan flygte fra sine problemer… Hvad sker der, når livet fører os på afveje, og
tilværelsen bliver slået i stykker fra det ene øjeblik til det andet? En skøn lejlighed midt i Stockholm. Planer
om bryllup og børn. Livet ligger åbent foran Mikaela og Thomas, da Thomas kommer ud for en ulykke, og
alting bliver anderledes. I det følelsesmæssige kaos efter ulykken flygter Mikaela til et destruktivt liv i

Barcelona for at glemme det, der er sket. Men virkeligheden indhenter hende endnu engang. Mikaela bliver
nødt til at konfrontere sin frygt og stå ved de valg, hun har truffet. Hvis ikke hun selv tager ansvaret for sin

lykke, hvem skulle så gøre det? • “Stærk, tankevækkende & gribende!” -★★★★★ - JENNIES BOKLISTA

• “Det er en vigtig historie, der tager vanskelige spørgsmål op.” - KRISTINA ALBINSSON / BTJ • “Der var
hele tiden et nyt kapitel, der skulle læses. Pludselig var den slut. Og da jeg læste de sidste linjer løb tårerne

ned ad mine kinder.” - JOS BLOG
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