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Før vi siger farvel Jens Christian Gr\u00f8ndahl Hent PDF Den 36-årige Barbara lever sammen med en ældre
fotograf, der har gjort det til en livsform altid at være på vej ud i verden. På hver deres måde har Marcus og
adoptivbarnet Barbara vendt ryggen til fortiden og indrettet sig med altings flygtighed. For dem er ’hjem’

mere en følelse end et sted, men en dag bliver hun brat og mod sin vilje indhentet af aldersforskellen mellem
dem. Undervejs mod livets midte prøver Barbara at genfinde balancen i et tomrum, hvor friheden bliver

meningsløs, og kærligheden først gør sig gældende, da det næsten er for sent. FØR VI SIGER FARVEL er en
roman om kærlighed på trods – om to mennesker, der elsker hinanden trods deres store aldersforskel, og som
kæmper med splittelsen mellem tryghedsbehov og hvileløshed. Det er en uafrystelig historie om skismaet

mellem livslang kærlighed og hastige affærer – og om at turde give slip og give sig hen. "Find
lommetørklæderne frem! Ny stærk kærlighedshistorie fra Jens Christian Grøndahl om rodløshed og om at
blive forladt." - Litteratursiden ****** - Dagbladenes bureau Jens Christian Grøndahl (f. 1959) har et stort

internationalt forfatterskab bag sig og er modtager af adskillige litterære priser og hædersbevisninger i ind- og
udland. Hans romaner er udkommet i over 30 lande og optræder på kritiker- og bestsellerlister verden over.

"Før vi siger farvel" er hans 18. roman.

 

Den 36-årige Barbara lever sammen med en ældre fotograf, der har
gjort det til en livsform altid at være på vej ud i verden. På hver
deres måde har Marcus og adoptivbarnet Barbara vendt ryggen til
fortiden og indrettet sig med altings flygtighed. For dem er ’hjem’
mere en følelse end et sted, men en dag bliver hun brat og mod sin
vilje indhentet af aldersforskellen mellem dem. Undervejs mod livets

midte prøver Barbara at genfinde balancen i et tomrum, hvor
friheden bliver meningsløs, og kærligheden først gør sig gældende,
da det næsten er for sent. FØR VI SIGER FARVEL er en roman om
kærlighed på trods – om to mennesker, der elsker hinanden trods
deres store aldersforskel, og som kæmper med splittelsen mellem



tryghedsbehov og hvileløshed. Det er en uafrystelig historie om
skismaet mellem livslang kærlighed og hastige affærer – og om at
turde give slip og give sig hen. "Find lommetørklæderne frem! Ny
stærk kærlighedshistorie fra Jens Christian Grøndahl om rodløshed
og om at blive forladt." - Litteratursiden ****** - Dagbladenes

bureau Jens Christian Grøndahl (f. 1959) har et stort internationalt
forfatterskab bag sig og er modtager af adskillige litterære priser og
hædersbevisninger i ind- og udland. Hans romaner er udkommet i

over 30 lande og optræder på kritiker- og bestsellerlister verden over.
"Før vi siger farvel" er hans 18. roman.
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