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Livet er bedre Anna Gavalda Hent PDF To historier om to unge mennesker, der er fanget i livet og i

forestillingen om, hvad lykke og karriere er. Både Mathilde på 24 år og Yann på 26 tager hver især en drastisk
beslutning om at ændre deres liv efter et tilfældigt møde med en fremmed - for hellere tage en chance med
risiko for at fejle end stå tilbage og ikke at have levet livet. Med disse to historier formår Anna Gavalda at
portrættere en generation med alle de genkendelige valg, der følger med det at være ung og skulle finde sin
plads i livet. Senest har Anna Gavalda på dansk udgivet BILLIE. Nu er hun tilbage i novelleformen, som gav

hende det helt store gennembrud med novellesamlingen JEG VILLE ØNSKE, DER VAR ÉN, DER
VENTEDE PÅ MIG ET ELLER ANDET STED ...
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