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Sådan har Agnes det med sin mor, som er død.

Men Agnes er ikke god til at finde noget. Ting bliver væk for hende, fugle, mennesker og
virkelighedsfornemmelse. Hun leder efter alle de ting på steder, hvor de ikke er. I Berlin, i København og i

Tel Aviv.　 　

Indtil noget umuligt en dag dukker op i hendes lejlighed. Noget, som måske kan hjælpe hende tilbage til
virkeligheden.

Forsvindingsnumre er en hudløs roman om en ung kvinde i sorg og om forsøget på at finde fodfæste i livet
efter at have mistet nogen, man ikke kan undvære.

Amalie Langballe (f. 1992) er opvokset på Sydfyn i en familie, hvor faren var læge, og moren var syg. I dag
bor hun i København. Hun er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Århus.

forsvindingsnumre er hendes debutroman.

 

Når noget forsvinder forventer man, at det kan findes igen. Sådan har
Agnes det med sin mor, som er død.

Men Agnes er ikke god til at finde noget. Ting bliver væk for hende,
fugle, mennesker og virkelighedsfornemmelse. Hun leder efter alle
de ting på steder, hvor de ikke er. I Berlin, i København og i Tel

Aviv.　 　

Indtil noget umuligt en dag dukker op i hendes lejlighed. Noget, som
måske kan hjælpe hende tilbage til virkeligheden.

Forsvindingsnumre er en hudløs roman om en ung kvinde i sorg og
om forsøget på at finde fodfæste i livet efter at have mistet nogen,

man ikke kan undvære.

Amalie Langballe (f. 1992) er opvokset på Sydfyn i en familie, hvor



faren var læge, og moren var syg. I dag bor hun i København. Hun er
uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i

Århus. forsvindingsnumre er hendes debutroman.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Forsvindingsnumre&s=dkbooks

