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Smuk og smertefuld ungdomsroman om kærlighed og ensomhed.

Hannah Baker har begået selvmord, bare 16 år gammel.
Clay Jensen kommer hjem fra skolen, og finder en pakke på dørtrinnet. I pakken ligger en bunke

kassettebånd. På båndene har Hannah indtalt sin historie. 13 personer har medvirket til, at hun ikke følte, der
var anden udvej, end at tage sit liv.

Clay vil først ikke have noget med båndene at gøre. Han var forelsket i Hannah, og er vred og frustreret over,
hvad hun har gjort. Men han indfanges af hendes stemme, og finder til sin gru ud af, at han er én af de 13

personer.
Gennem en hel aften og nat lytter han til Hannahs stemme, mens han følger hendes spor rundt gennem byen. -

Og heldigvis er der et lys i mørket!

Jay Ashers debutroman udkom i oktober 2007 i USA og har siden solgt over 1. mio. eksemplarer. Den har
ligget på NYT bestsellerlister i over et år og er solgt til 30 lande.

Læs også bogen I går var i dag i morgen af Jay Asher og Carolyn Mackler

 

Døde piger lyver ikke er romanen bag Netflix-serien Thirteen
Reasons Why.

Smuk og smertefuld ungdomsroman om kærlighed og ensomhed.

Hannah Baker har begået selvmord, bare 16 år gammel.
Clay Jensen kommer hjem fra skolen, og finder en pakke på

dørtrinnet. I pakken ligger en bunke kassettebånd. På båndene har
Hannah indtalt sin historie. 13 personer har medvirket til, at hun ikke

følte, der var anden udvej, end at tage sit liv.
Clay vil først ikke have noget med båndene at gøre. Han var

forelsket i Hannah, og er vred og frustreret over, hvad hun har gjort.
Men han indfanges af hendes stemme, og finder til sin gru ud af, at

han er én af de 13 personer.
Gennem en hel aften og nat lytter han til Hannahs stemme, mens han
følger hendes spor rundt gennem byen. - Og heldigvis er der et lys i

mørket!

Jay Ashers debutroman udkom i oktober 2007 i USA og har siden
solgt over 1. mio. eksemplarer. Den har ligget på NYT
bestsellerlister i over et år og er solgt til 30 lande.

Læs også bogen I går var i dag i morgen af Jay Asher og Carolyn
Mackler



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Døde piger lyver ikke&s=dkbooks

