
At se lyset
Hent bøger PDF

Jay Asher
At se lyset Jay Asher Hent PDF Sierras familie driver en juletræsplantage i Oregon – et meget landligt miljø
at vokse op i, men hvert år pakker familien deres træer og drager til Californien for at sælge årets produktion.
Sierras liv er på den måde delt i to; hun lever et liv i Oregon og et helt andet i Californien – problemet er blot,

at når hun er det ene sted, savner hun det andet. Lige ind til i år, hvor Sierra møder Caleb, og livet i
Californien med ét overskygger hendes tilværelse i Oregon. Rygterne siger dog, at Caleb ikke umiddelbart er
nogen drømmefyr. Han har for år tilbage begået en stor fejl, som han har lidt under lige siden. Sierra ser ud
over Calebs fortid og er fast besluttet på at hjælpe ham med at finde tilgivelse og måske endda forløsning for
sin fejl. Som misforståelser, rygter og mistanker fyger omkring dem, indser Sierra og Caleb, at de har en

styrke, der overvinder alt andet: sand kærlighed. At se lyset er en livsbekræftende, rørende og helt
uforglemmelig læseoplevelse. Om forfatteren: Jay Asher (f. 1975) debuterede i 2007 med ungdomsromanen

Døde piger lyver ikke, der er blevet en megasucces, med mere end 2,5 million solgte eksemplarer i
hjemlandet USA, udgivelse og bestsellerplaceringer i 30 lande (herunder Danmark). I foråret 2017 har bogen

netop haft premiere som serie på Netflix med bl.a. Selena Gomez på rollelisten.

 

Sierras familie driver en juletræsplantage i Oregon – et meget
landligt miljø at vokse op i, men hvert år pakker familien deres træer
og drager til Californien for at sælge årets produktion. Sierras liv er
på den måde delt i to; hun lever et liv i Oregon og et helt andet i
Californien – problemet er blot, at når hun er det ene sted, savner
hun det andet. Lige ind til i år, hvor Sierra møder Caleb, og livet i

Californien med ét overskygger hendes tilværelse i Oregon. Rygterne
siger dog, at Caleb ikke umiddelbart er nogen drømmefyr. Han har
for år tilbage begået en stor fejl, som han har lidt under lige siden.
Sierra ser ud over Calebs fortid og er fast besluttet på at hjælpe ham
med at finde tilgivelse og måske endda forløsning for sin fejl. Som
misforståelser, rygter og mistanker fyger omkring dem, indser Sierra

og Caleb, at de har en styrke, der overvinder alt andet: sand



kærlighed. At se lyset er en livsbekræftende, rørende og helt
uforglemmelig læseoplevelse. Om forfatteren: Jay Asher (f. 1975)
debuterede i 2007 med ungdomsromanen Døde piger lyver ikke, der

er blevet en megasucces, med mere end 2,5 million solgte
eksemplarer i hjemlandet USA, udgivelse og bestsellerplaceringer i
30 lande (herunder Danmark). I foråret 2017 har bogen netop haft

premiere som serie på Netflix med bl.a. Selena Gomez på rollelisten.
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