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Da jeg så dig Irma Lauridsen Hent PDF En ung kvinde kommer gående på en gade i London og aner ikke, at
hendes liv få øjeblikke efter vil være forandret for altid.

Helt tilfældigt får hun øje på en fremmed mand og føler stærkt, at hun kender ham, endda meget godt. Og at
hun er nødt til at få kontakt med ham.

Hvem er han, og hvor har hun mødt ham før?

Hun følger efter manden, og han virker chokeret lige i det øjeblik, han ser hende, men forsøger at camouflere
reaktionen og benægter, at han kender hende. Kort efter flygter han, men hun følger efter.

Hvorfor kan hun intet huske? Hvad er der sket i hendes liv, som alle åbenbart holder skjult for hende?

Da hun på opfordring vælger at gå i hypnose for at lede i fortiden, rystes hun dybt og kan umuligt tro det, hun
oplever.

En hæsblæsende og gribende roman om Annas rejse ind i dele af livet, hun slet ikke kan få til at hænge
sammen.

Det skete for Anna.
Det kan ske for dig …
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