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Et år med underfulde møde Sarah Winman Hent PDF "Et år med underfulde møder" foregår ude på landet i
Cornwall lige efter 2. verdenskrig. Den handler om venskabet mellem en gammel kvinde, der er ved livets

afslutningen og en ung soldat, der har svært ved at se meningen med at fortsætte livet.

Cornwall, 1947.
Den halvfems-årig kvinde Marvellous, der har boet alene næsten hele sit liv, har for nyligt besluttet sig for at
tilbringe sine sidste dage på trappen til sin campingvogn med en kikkert. Hun venter på noget - hun er ikke

sikker på hvad, men hun ved det, når hun ser det.
Freddy Drake er en ung soldat, mærket af krigen. Han har udført sin døende vens sidste ønske og afleveret et
brev til vennens far i Cornwall. Men Freddys rejse går ikke som planlagt, og han ender hos Marvellous,

fuldstændigt nedbrudt. Og så opstår et smukt og usandsynligt venskab.

Kan Freddy give Marvellous, hvad hun har brug for for at sige farvel til livet - og kan hun give ham, hvad
han har brug for for at komme videre med livet?

Sarah Winman debuterede med "Da Gud var en kanin", som blev en international bestseller.
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