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Hjertet Maylis de Kerangal Hent PDF Tre unge mænd tager en tidlig vintermorgen ud for at surfe. På vejen
tilbage kører de galt, og den ene dreng dør. Nu starter et kapløb med tiden for at redde drengens vitale

organer, så de kan komme andre til gode. HJERTET er en roman om hjertets rejse gennem vinternatten. Fra
den franske provins til Paris, hvor det præcis et døgn efter ulykken vækkes til live i en hjertesyg kvindes

bryst. Det er en roman om alle hjertets hjælpere. Som sygeplejersken Cordélia der overvåger den unge mands
organer, samtidig med at hun skal finde sine ben efter en ulykkelig kærlighedshistorie. Eller forældrene som
både skal begribe deres eget tab og acceptere, at deres søns krop skal ribbes for organer, så andre kan leve.
HJERTET er en smuk og betagende bog, der inviterer til eftertanke og taknemmelighed over livets mirakel.
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