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Jeg levede Gayle Forman Hent PDF Codys bedste veninde, Meg, bliver fundet død alene på et motelværelse.
Hun har begået selvmord. Cody er knust. Hende og Meg delte alt – så hvordan kunne Cody undgå at se, hvor
slemt det stod til med Meg? Da Cody rejser til Megs college for at pakke de sidste af hendes ejendele ned,
finder hun efterhånden ud af, at der er meget, Meg aldrig har fortalt hende. Om hendes room mates – typer,
som Cody aldrig ville være stødt på i den lille, pæne by, hun selv bor i. Om Ben McCallister – en fyr med en
guitar og en masse hemmeligheder. Og om den fil på Megs computer, som får Cody til at tvivle på alt, hvad
hun nogensinde har vidst om Meg. En roman om hvor meget mod det kræver at leve videre, når man har

oplevet en håbløs sorg.

 

Codys bedste veninde, Meg, bliver fundet død alene på et
motelværelse. Hun har begået selvmord. Cody er knust. Hende og
Meg delte alt – så hvordan kunne Cody undgå at se, hvor slemt det
stod til med Meg? Da Cody rejser til Megs college for at pakke de
sidste af hendes ejendele ned, finder hun efterhånden ud af, at der er
meget, Meg aldrig har fortalt hende. Om hendes room mates – typer,
som Cody aldrig ville være stødt på i den lille, pæne by, hun selv bor
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hemmeligheder. Og om den fil på Megs computer, som får Cody til
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