
TILGIVER DIG
Hent bøger PDF

Nis Jakob

TILGIVER DIG Nis Jakob Hent PDF "FANTASTISK VELSKREVEN BOG, man ikke kan lægge fra sig."
"Har slugt den på ingen tid," skriver anmeldere om Nis JAKOBs thriller. Utroskab, sex, længsel, løgn og død

er nøgleordene i denne tætte thriller om et parforhold der kuldsejler ...

"Nis JaKob har formået at skildre personerne og de følelser de gennemløber, på en meget gribende måde. Det
er en bog man sluger og bliver draget ind i, og jeg føler mig meget tilstede under læsningen." Bogrummet.dk

”TILGIVER DIG er en thriller om utroskab. Verdens mest banale forteelse. Men også en af de mest
sprængfarlige. Hvad er utroskab egentlig? Det afhænger af øjnene der ser. I sin kerne er utroskab et oprør, et

forsøg på at finde frem til sig selv.

UTROSKAB KAN også rumme forelskelsen i sig. En følelse, der som bekendt tilsidesætter fornuften og
skaber ravage i den trygge hverdag. Man ved ikke, hvor man ender. Én ting er dog sikker. Utroskab forandrer

alt. Ikke nødvendigvis til det bedre.” Nis Jakob, forfatter.

INDESPÆRRET PÅ et psykiatrisk hospital sidder et menneske, der måske har begået et mord. Personen kan
ikke huske, hvad der førte til mordet, eller hvem der blev myrdet, og forsøger at genskabe de skæbnesvangre
uger, hvor verden krakelerede i et ulykkeligt spil om utroskab, løgne og en blodig længsel efter den store

kærlighed.

DETTE ER EN beretning om fire skæbner på kollisionskurs:

JANUS, EN 40-ÅRIG skolelærer, er ved at brænde sammen af længsel efter den store kærlighed.

DEN UNGE SKOLEVIKAR Simone drages mod noget, hun ikke kan kontrollere, noget vildt, fremmed og
overvældende.

JANUS' KONE, TEA, PRØVER at redde stumperne af et forlist ægteskab, ikke mindst af hensyn til deres
treårige datter.

OG TOMAS MALER, kører motorcykel og elsker Simone af hele sit unge hjerte.
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"Har slugt den på ingen tid," skriver anmeldere om Nis JAKOBs
thriller. Utroskab, sex, længsel, løgn og død er nøgleordene i denne
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