
Historien om Arthur Truluv
Hent bøger PDF

Elizabeth Berg

Historien om Arthur Truluv Elizabeth Berg Hent PDF Historien om Arthur Truluv er en livsbekræftende og
varm fortælling om tre mennesker, som hver mister den, de elsker allerhøjest, men som sammen får

muligheden for at finde lykken på ny.

Det seneste halve år har den 85-årige Arthur Moses haft fuldstændig samme rutine hver dag: Han passer sin
have, sørger for sin kat, Gordon, og tager bussen til kirkegården for at spise sin medbragte frokost ved sin

afdøde hustrus gravsted.

17-årige Maddy Harris tilbringer frikvarterne på kirkegården for at undgå de andre teenagere på skolen. En
eftermiddag beslutter Maddy sig for at gå hen til Arthur, som hun har holdt øje med på afstand, og det bliver

starten på et uventet venskab mellem to ensomme mennesker.

Og så er der Arthurs nabo Lucille, der er både er utrolig nysgerrig og fantastisk til at bage.

På trods af hjertesorger og trængsler hos dem hver især hjælper de tre venner hinanden med at se andre
muligheder i livet, og rørt over Arthurs venlighed og trofasthed giver Maddy sin nye ven efternavnet Truluv –

ægte kærlighed.
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