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Ud af ensomheden Benedict Wells Hent PDF "En svær barndom er som en usynlig fjende: Du ved aldrig,
hvornår den kommer efter dig."

Da Jules, Marty og Liz mister deres forældre i en ulykke, ændres deres liv dramatisk. Deres sorgløse og
beskyttede barndom er med et slag ovre, da de tre søskende kommer på kostskole. De tre voksne søskende er
gledet fra hinanden. Hver især tror de at være kommet over forældrenes død, da fortiden pludselig indhenter

dem.

"Ud af ensomheden" er en bevægende roman om tab og ensomhed - og om spørgsmålet om, hvad der er
uforanderligt i os. Og først og fremmest: en stor kærlighedshistorie.

Romanen er den tyske forfatter Benedict Wells' første roman på dansk. I 2016 modtog han EU's store
litteraturpris. Hans bøger er oversat til 25 sprog.

Benedict Wells (f. 1984) er en tysk forfatter. Han debuterede i 2008 med bogen "Becks letzter Sommer", som
han vandt en prestigiøs tysk litteraturpris for, og som blev filmatiseret i 2015. Benedict Wells‘ bøger er

udkommet i flere europæiske og har opnået stor succes.
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den kommer efter dig."

Da Jules, Marty og Liz mister deres forældre i en ulykke, ændres
deres liv dramatisk. Deres sorgløse og beskyttede barndom er med et
slag ovre, da de tre søskende kommer på kostskole. De tre voksne
søskende er gledet fra hinanden. Hver især tror de at være kommet

over forældrenes død, da fortiden pludselig indhenter dem.

"Ud af ensomheden" er en bevægende roman om tab og ensomhed -
og om spørgsmålet om, hvad der er uforanderligt i os. Og først og

fremmest: en stor kærlighedshistorie.



Romanen er den tyske forfatter Benedict Wells' første roman på
dansk. I 2016 modtog han EU's store litteraturpris. Hans bøger er

oversat til 25 sprog.

Benedict Wells (f. 1984) er en tysk forfatter. Han debuterede i 2008
med bogen "Becks letzter Sommer", som han vandt en prestigiøs
tysk litteraturpris for, og som blev filmatiseret i 2015. Benedict
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