
Her så langt væk
Hent bøger PDF

Hadley Dyer

Her så langt væk Hadley Dyer Hent PDF En dejlig tudebog om umulig kærlighed mellem en ung pige og en
mand, der er 12 år ældre end hende.

George har aldrig taget livet alt for alvorligt. Nu går hun ind til sit sidste år i highschool og drømmer bare om
at feste igennem med vennerne, tage sin eksamen og rejse væk fra sin lille by. Men alting former sig helt
anderledes, problemerne hober sig op i hendes liv, hun bliver uvenner med sin vennekreds, hendes far

kommer til skade, og måske hænger hendes universitetsplaner i en tynd tråd. Men så møder hun Francis. Han
er i slutningen af 20'erne, og George falder med et brag, men på grund af hans alder fortæller hun det ikke til

nogen. Og ender med at miste alting.

»Her så langt væk« er en sjov, smuk og sørgelig roman om den store kærlighed, svær at slippe, endnu sværere
at glemme.
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