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LYSET VI MISTEDE er en følelsesmæssig pageturner til dig, der elskede Jojo Moyes MIG FØR DIG og
David Nicholls SAMME DAG, NÆSTE ÅR. En roman om drømme, skæbne, jalousi, tilgivelse - og
kærlighed. Om parforhold på godt og ondt. Om at turde tage en chance og satse alt. Lucy og Gabe er begge
studerende i New York, da de mødes første gang d. 11. september 2001. Mens byen er i undtagelsestilstand,
finder de trøst i hinanden på en dag, der forandrer deres liv - og verden - for altid. Fordi deres første møde
fandt sted under så usædvanlige og dramatiske omstændigheder, er der fra start et særligt bånd mellem Lucy
og Gabe. Men da Gabe forfølger en drøm om at blive krigsfotograf og rejser til Mellemøsten, og Lucy ønsker
at blive i New York og arbejde med tv, må deres veje skilles. Over de følgende tretten år er de sammen og fra
hinanden af flere omgange. Størstedelen af tiden er der kontinenter imellem dem, men det særlige bånd
forbliver intakt. Til sidst bliver Lucy stillet overfor et svært valg. Var det skæbnen, at de i første omgang blev
ført sammen? Er det det rette valg ikke at give kærligheden en chance til? "Santopolo skriver om lidenskab,
skæbne, kærlighed, og hvad det vil sige at være et godt menneske. En smuk og gribende historie, der vil
begejstre læsere verden over." - Kirkus "Sammenligningerne med David Nicholls Samme dag, næste år er
oplagte, men den her har mere tyngde." - Booklist "En rørende fortælling om alt det, vi ofrer for kærligheden
og vores drømme." - Real Simple "Den type bog, man læser i ét langt stræk. Fans af Samme dag, næste år af
David Nicholls vil elske den." - Stylist Magazine "Årets kærlighedshistorie i 2017; med en slutning, der gør
stort indtryk." - Redbook "Hav lommetørklæderne klar. Den her bog vil hage sig fast i dit hjerte fra første side

og efterlade dig knust, længe efter du er færdig." - Bustle
Re-design og tekstilt genbrug. runde. 100% FREMMED. Folkevirkes Litteraturkreds i København.
Re-design og tekstilt genbrug. Folkevirke København - Litteratur forår 2018. Re-design og tekstilt genbrug.
Du er nummer 3669, der besøger denne side i dag, LØRDAG, og der er i øjeblikket 4 besøgende på siden.
Vi er tre der tager på havørredtur. De mange datalæringsinitiativer og Keld Skovmands vigtige ph. hvad er
det for nogen og kan de klare det danske vejr. hvad er det for nogen og kan de klare det danske vejr. 2018.
Løfterig himmel. Folkevirke København - Litteratur forår 2018. januar det Herrens år 2017. Om brug af
Infoboks by. I denne uge omsætter vi gamle og brugte tekstiler, fx stramajbroderier, kniplinger, blonder. Med
63 bekendtgørelser i forbindelse med tvangauktion i marts har retten i Nykøbing F sat en katastrofal rekord i
kommunerne Lolland, Guldborgsund og Vordingborg. Radio Globus – Altid godt for dig.

