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I går var i dag i morgen Jay Asher Hent PDF Ny roman af succesforfatteren til Døde piger lyver ikke. Året er
1996. Emma på 16 år har lige fået sin første computer. Hendes bedste ven Josh har vundet en CD-ROM med
100 timers online-adgang. De tænder computeren og logger på - og er pludselig på Facebook, femten år

fremme i tiden! I 2011. Pludselig er de konfronteret med deres fremtid. Emma kan se, at hun ikke er lykkelig
som voksen og beslutter, at det skal der laves om på. Josh derimod vil ikke ændre noget som helst. Han kan
nemlig se frem til at blive gift med den hotteste pige på skolen.Men kan man ændre fremtiden? Og bliver man
mere lykkelig af at kende den? I går var i dag i morgen er en intens spændings- og kærlighedshistorie om at

leve livet lige nu og her. ****** Politiken ***** Vi Unge
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