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Ti ting jeg har lært om kærlighed Sarah Butler Hent PDF Den unge Alice er netop vendt tilbage til London
efter have rejst rundt i Mongoliet i flere måneder. Hun har meget sent fået beskeden om, at hendes far ligger
for døden og når kun lige hjem til barndomshjemmet i tid til at sige farvel. Hun har aldrig kendt sin mor og
har altid følt sig lidt som en fremmed i forhold til sine søstre og sin far. Hjemløse Daniel har ikke haft tag

over hovedet i næsten tredive år, men bruger hver eneste dag på at lede efter sin datter – den datter han aldrig
har mødt. Før nu ... En smuk historie om tabt og genfundet kærlighed, om rastløshed og om at vende hjem og
om styrken af de bånd, der binder os sammen. Sarah Butler er en engelsk forfatter og 'sprogaktivivist'. Hun
debuterede i 2012 i Storbritannien med romanen "Ti ting jeg har lært om kærlighed", der sidenhen er blevet

udgivet i 15 lande herunder Danmark. Sarah Butler er fascineret af menneskers forhold til steder og
landskaber, og hvordan det påvirker menneskers måder at være i verden på.
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