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Noget om Grace Anthony Doerr Hent PDF David Winkler drømmer begivenheder, før de sker. Detaljerede og
uafrystelige drømme: En mand, der bliver kørt ihjel af en bus; hvordan han møder sit livs kærlighed. Ting,
der siden udspiller sig i virkeligheden. Da David drømmer, at han er ude af stand til at redde sin spæde datter
fra druknedøden, knuses hans tilværelse. Han flygter, fjerner det eneste element i det ulykkelige scenarie, han

er herre over – sig selv.

På en caribisk ø holder han op med at flygte. Alene, ulykkelig og usikker på, om hans datter har overlevet, og
om hans elskede kan tilgive ham, drømmer han endnu en skæbnedrøm . Nu kan han vælge, om den skal blive

hans vej tilbage til de mennesker, han har ladt bag sig.

Noget om Grace handler om de små mirakler, der på et sekund afgør vores skæbner, om sorg og savn, men
også om kærlighed og omsorg.

 

David Winkler drømmer begivenheder, før de sker. Detaljerede og
uafrystelige drømme: En mand, der bliver kørt ihjel af en bus;

hvordan han møder sit livs kærlighed. Ting, der siden udspiller sig i
virkeligheden. Da David drømmer, at han er ude af stand til at redde

sin spæde datter fra druknedøden, knuses hans tilværelse. Han
flygter, fjerner det eneste element i det ulykkelige scenarie, han er

herre over – sig selv.

På en caribisk ø holder han op med at flygte. Alene, ulykkelig og
usikker på, om hans datter har overlevet, og om hans elskede kan
tilgive ham, drømmer han endnu en skæbnedrøm . Nu kan han

vælge, om den skal blive hans vej tilbage til de mennesker, han har
ladt bag sig.

Noget om Grace handler om de små mirakler, der på et sekund afgør
vores skæbner, om sorg og savn, men også om kærlighed og omsorg.
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