
Jag utan dig
Ladda ner boken PDF

Kelly Rimmer
Jag utan dig Kelly Rimmer boken PDF

 

Ett måste för fans av Jojo Moyes och David Nicholls!

»En otroligt vacker berättelse och väl värd varenda tår.« | BEAS
BOKHYLLA

»En vacker och sorglig feelgood.« Betyg 5 av 5 | VILLA FREJA

»Berättelsen är vackert skriven med ett starkt tema, en fascinerande
intrig och en hjärtskärande kärlekshistora. Det kommer att kännas
som att du är där med Callum och Lilah direkt från början. Ditt

hjärta kommer att bli krossat, du kommer att skratta och du kommer
att bli berörd.« | BOOKIS BLOGG

Callum arbetar på en stor PR-byrå i Sydney och tar varje dag färjan
hem till förorten Manly. En dag på färjan kommer han av en slump i
samtal med Lilah, som är en engagerad jurist och miljökämpe, och
detta första möte utvecklar sig snabbt till en stormig förälskelse.

Ingen av dem tror egentligen på kärlek vid första ögonkastet, men de



klickar helt enkelt med varandra.
Lilah försöker först kämpa emot med alla medel. Hon hittar på den
ena ursäkten efter den andra för att inte låta känslorna ta över, men
till sist ger hon upp och låter sig översköljas av kärleken. Allt ser
ljust ut, och deras förhållande blir allt starkare. Men så kommer den
dag då Lilah inte längre kan ignorera de sjukdomstecken som hon

fruktat och hållit hemliga för Callum...

KELLY RIMMER är en storsäljande romanceförfattare från
Australien, där hon bor på landet tillsammans med sin make och sina
två barn. Jag utan dig [Me Without You] är en hjärtslitande romantisk
roman och ett måste för alla som har gillat Jojo Moyes Livet efter
dig, David Nicholls En dag eller Nicolas Sparks Dagboken.

»En otroligt fin historia.« | JOS BLOG

»Jag var fast från första sidan. En oförglömlig bok som jag inte kan
rekommendera högt nog. Betyg: 5 av 5.« |

GIRLSLOVETOREAD.COM

»Den vackra, rörande berättelsen om Callum och Lilah förvandlade
mig till ett vrak. En fantastisk roman .« | REVIEWED THE BOOK

»Jag utan dig är en romantisk kärlekshistoria som både berör och
väcker tankar. En varm skildring som får mig att både le och gråta en

smula.« | MIDNATTS ORD
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