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Måske mødes vi Kate Eberlen Hent PDF Et enkelt blik, to fremmede, der krydser hinandens vej et kort
sekund, før de vender tilbage til hver sit liv.

Tess og Gus er skabt for hinanden, de har bare aldrig rigtig mødt hinanden. De har strejfet hinandens liv flere
gange uden at vide det. Første gang det sker, er de atten år, og de er begge to i Firenze. Tess er på interrail, før
hun skal begynde på universitetet, og hun ved stadig ikke, at hendes liv vil forandre sig for altid, når hun
kommer hjem. Gus er i Firenze for at komme væk fra det hele. Hans liv har nemlig allerede forandret sig
pludseligt og dramatisk. I de næste seksten år vil livet og kærligheden stille dem over for vidt forskellige
udfordringer. Adskilt af omstændigheder uden for deres egen kontrol, og med meget små chancer for

nogensinde at komme til at mødes igen.

Måske mødes vi er en af de romaner, der fanger sin læser fra allerførste sætning. En velskrevet og klog roman
om livets store spørgsmål, om sorg og svigt, om venskab og kærlighed og om skæbner, der krydser hinanden

tilfældigt – måske.

 

Et enkelt blik, to fremmede, der krydser hinandens vej et kort
sekund, før de vender tilbage til hver sit liv.

Tess og Gus er skabt for hinanden, de har bare aldrig rigtig mødt
hinanden. De har strejfet hinandens liv flere gange uden at vide det.
Første gang det sker, er de atten år, og de er begge to i Firenze. Tess
er på interrail, før hun skal begynde på universitetet, og hun ved

stadig ikke, at hendes liv vil forandre sig for altid, når hun kommer
hjem. Gus er i Firenze for at komme væk fra det hele. Hans liv har
nemlig allerede forandret sig pludseligt og dramatisk. I de næste

seksten år vil livet og kærligheden stille dem over for vidt forskellige
udfordringer. Adskilt af omstændigheder uden for deres egen

kontrol, og med meget små chancer for nogensinde at komme til at
mødes igen.

Måske mødes vi er en af de romaner, der fanger sin læser fra
allerførste sætning. En velskrevet og klog roman om livets store
spørgsmål, om sorg og svigt, om venskab og kærlighed og om

skæbner, der krydser hinanden tilfældigt – måske.
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