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Med Nye Øjne Niklas Asker Hent PDF Forlaget skriver: Jess er forfatter og kæmper med sin nye bog. John er
fotograf og på flugt fra sin fortid. Det er kun et øjebliks kontakt, men deres korte møde kommer ikke desto

mindre til at ændre begge deres liv.

Hvor lille er afstanden mellem at være tilfreds og at lade sig nøje? Hvornår får ens drømme sit eget liv?
Virkelighed og fantasi smelter sammen i denne fængslende og inspirende graphic novel, der handler om det

liv, vi drømmer om, det liv vi tror andre fører, og i sidste ende det liv vi må leve.

Med Nye Øjne af svenske Niklas Asker er den mest omtalte graphic novel for tiden med udgivelse i USA,
Holland, Sverige, Italien og nu Danmark.

Den danske udgave indeholder 16 sider ekstramateriale med Niklas Askers skitser til Med Nye Øjne.
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