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Hun Carey Heywood Hent PDF “Der var ikke noget at gøre. Jeg følte mig brændemærket under huden af en
pige, der forsvandt uden at sige farvel.”

Vi kender historien som HUN oplevede den. Men hvordan var det egentlig for ham?
Wills liv blev smadret for øjnene af ham da hun tog afsted. Han forstår ikke hvad der skete og hvorfor hun

rejste. I stedet må Will vaklende finde en måde at fortsætte sit liv, at finde ud af at eksistere uden hende, mens
han prøver at acceptere at det er sådan det må være.

Syv år senere dukker HUN op i hans liv igen. Han har en uge til at gøre hende til sin igen. Ikke alle får en
chance til i kærlighed og Will er stålsat på aldrig at miste hende igen.

Carey Heywood er New York Times og USA Today bestseller-forfatter med femten bøger udgivet og mange
flere på vej. Hun er født og opvokset i Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin mand, tre nogle gange

bedårende børn, en gavtyv af en sort kat og deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.

 

“Der var ikke noget at gøre. Jeg følte mig brændemærket under
huden af en pige, der forsvandt uden at sige farvel.”

Vi kender historien som HUN oplevede den. Men hvordan var det
egentlig for ham?

Wills liv blev smadret for øjnene af ham da hun tog afsted. Han
forstår ikke hvad der skete og hvorfor hun rejste. I stedet må Will
vaklende finde en måde at fortsætte sit liv, at finde ud af at eksistere
uden hende, mens han prøver at acceptere at det er sådan det må

være.
Syv år senere dukker HUN op i hans liv igen. Han har en uge til at
gøre hende til sin igen. Ikke alle får en chance til i kærlighed og Will

er stålsat på aldrig at miste hende igen.

Carey Heywood er New York Times og USA Today bestseller-
forfatter med femten bøger udgivet og mange flere på vej. Hun er
født og opvokset i Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin
mand, tre nogle gange bedårende børn, en gavtyv af en sort kat og

deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.
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