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Fordele og ulemper ved at huske Val Emmich Hent PDF Hvad sker der, når en pige, der aldrig glemmer,
bliver venner med en mand, der desperat forsøger at mindes?

Gavin Winters har mistet sit livs kærlighed, partneren Sydney. Hans liv står i ruiner, og Gavin flygter fra LA
til New Jersey for at holde ferie hos en gammel vens familie. Her møder han Joan.

Joan er familiens tiårige datter. Hun har en et hundrede procent fotografisk hukommelse og kan oprulle
enhver hændelse med filmisk nøjagtighed. Joan har aldrig mødt Gavin, men hun kendte Sydney, og i hendes

ufattelige hjerne venter beviset – en håndfuld helt klare minder.

Gavin slår en handel af med Joan; hvis Joan deler sine minder om Sydney med ham, vil han til gengæld
forsøge at hjælpe hende med at vinde en lokal sangkonkurrence, som hun er overbevist om vil forvandle
hende fra Pigen der huskede alting til Hende ingen kunne glemme. Men Joans uventede afsløringer tvinger

ham til at stille spørgsmålstegn ved både fortiden med Sydney og sin egen umiddelbare fremtid.

Set gennem disse to uimodståelige figurers perspektiver bliver Fordele og ulemper ved at huske en sjov og
inderlig undersøgelse af det at miste, at mindes og finde fodfæste i en ny virkelighed.

EN FORTÆLLING, DER BLIVER HOS DIG, LÆNGE EFTER AT SIDSTE SIDE ER LÆST. – Popsugar

EMMICH RAMMER DET MAGISKE MELLEM MENNESKER, UDEN AT DET NOGENSINDE BLIVER
SØDLADENT. REN NICK HORNBY! – National Book Review

EN OPLØFTENDE LÆSEOPLEVELSE, SOM MINDER OS OM, AT ALLE SPILLER EN ROLLE I LIVET.
– Kirkus Reviews

Val Emmich er en amerikansk singer/songwriter, skuespiller og skribent. På tv har han optrådt i shows som
Vinyl, 30 Rock og Ugly Betty. Fordele og ulemper ved at huske er Emmichs debutroman.

 

Hvad sker der, når en pige, der aldrig glemmer, bliver venner med en
mand, der desperat forsøger at mindes?

Gavin Winters har mistet sit livs kærlighed, partneren Sydney. Hans
liv står i ruiner, og Gavin flygter fra LA til New Jersey for at holde

ferie hos en gammel vens familie. Her møder han Joan.

Joan er familiens tiårige datter. Hun har en et hundrede procent
fotografisk hukommelse og kan oprulle enhver hændelse med filmisk
nøjagtighed. Joan har aldrig mødt Gavin, men hun kendte Sydney, og
i hendes ufattelige hjerne venter beviset – en håndfuld helt klare

minder.

Gavin slår en handel af med Joan; hvis Joan deler sine minder om
Sydney med ham, vil han til gengæld forsøge at hjælpe hende med at

vinde en lokal sangkonkurrence, som hun er overbevist om vil
forvandle hende fra Pigen der huskede alting til Hende ingen kunne



glemme. Men Joans uventede afsløringer tvinger ham til at stille
spørgsmålstegn ved både fortiden med Sydney og sin egen

umiddelbare fremtid.

Set gennem disse to uimodståelige figurers perspektiver bliver
Fordele og ulemper ved at huske en sjov og inderlig undersøgelse af

det at miste, at mindes og finde fodfæste i en ny virkelighed.

EN FORTÆLLING, DER BLIVER HOS DIG, LÆNGE EFTER AT
SIDSTE SIDE ER LÆST. – Popsugar

EMMICH RAMMER DET MAGISKE MELLEM MENNESKER,
UDEN AT DET NOGENSINDE BLIVER SØDLADENT. REN

NICK HORNBY! – National Book Review

EN OPLØFTENDE LÆSEOPLEVELSE, SOM MINDER OS OM,
AT ALLE SPILLER EN ROLLE I LIVET. – Kirkus Reviews

Val Emmich er en amerikansk singer/songwriter, skuespiller og
skribent. På tv har han optrådt i shows som Vinyl, 30 Rock og Ugly
Betty. Fordele og ulemper ved at huske er Emmichs debutroman.
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