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BESKRIVNING

Kan kärlek rädda ett liv? Efter en svår fallolycka i Alperna har Elsa hamnat i koma. Hennes familj och
läkare har efter månader av väntan gett upp hoppet på att återuppliva henne och står nu inför beslutet att
stänga av maskinerna som håller henne vid liv. Vad de inte vet är att Elsa sedan kort tid återfått delar av
medvetandet och kan höra allt som sägs runt hennes säng. På samma sjukhus befinner sig Thibault för att
besöka sin bror. Hans liv är i kaos och när han letar efter ett tyst rum att andas ut i hamnar han hos Elsa.
Något med henne fångar Thibault, och han börjar besöka henne regelbundet. Ju mer han får veta genom
hennes familj och vänner, desto starkare blir Thibaults känslor. När han pratar med henne är det dessutom
som att hon hör varje ord han säger. Men hur ska de någonsin kunna nå varandra på riktigt, och vad händer
när Elsas familj inte orkar vänta längre? Jag är här är en modern törnrosasaga om förälskelsens makt. En
gripande och unik kärleksroman som spinner över gränsen mellan livet och döden.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tommy Nilsson "Jag har fem barn - som jag vet om" | Hälsoliv

Dagens ETC möter männen som lever i ofrivillig celibat. De är rasande i sin ensamhet - för att kvinnor
inte ger dem sex, kärlek och uppskattning.

Digitala jag

Pris: 129 kr. Kartonnage, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Athena. Grattis världen! Jag är här nu! av
Elin Ek på Bokus.com. Boken har 2 st läsarrecensioner.

Hem | Jag är här nu!

I maj 2016 startade jag gruppen Jag är här! Jag är här! vill inspirera fler till att börja ta plats i
kommentarsfälten och börja säga emot i de trådar som vi ...
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JAG ÄR HÄR

https://www.bo-fi.club/?p=JAG%20%C3%84R%20H%C3%84R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=JAG%20%C3%84R%20H%C3%84R&ln=se
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