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Et helt nyt liv Lisa Genova Hent PDF Hvor er min venstre hånd? Det aner jeg ikke. Oh shit, hvor er min
venstre hånd? Og hvad med den venstre fod? Den er også væk. Jeg vrikker med tæerne på højre fod. Jeg
prøver at sende samme besked til den venstre, men beskeden kommer retur. Beklager, adresse ubekendt.

”Bob, jeg ved, at jeg har en venstre hånd, men jeg aner ikke, hvor den er.”

Sarah Nickerson elsker sit job, sin mand og sine tre børn – og ikke mindst sin ultrastabile barnepige, der får
det hele til at hænge sammen. Det er et godt liv, men hun har travlt, alt, alt for travlt, og det kan næsten ikke

andet end at gå galt.

Et splitsekunds uopmærksomhed, da mobilen ringer på vej til arbejde, og Sarah vågner på hospitalet til et helt
nyt liv, hvor intet er, som det var før, og hvor hun ikke længere kan se og forstå alt, hvad der er til venstre.
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Hvor er min venstre hånd? Det aner jeg ikke. Oh shit, hvor er min
venstre hånd? Og hvad med den venstre fod? Den er også væk. Jeg
vrikker med tæerne på højre fod. Jeg prøver at sende samme besked
til den venstre, men beskeden kommer retur. Beklager, adresse

ubekendt.

”Bob, jeg ved, at jeg har en venstre hånd, men jeg aner ikke, hvor
den er.”

Sarah Nickerson elsker sit job, sin mand og sine tre børn – og ikke
mindst sin ultrastabile barnepige, der får det hele til at hænge

sammen. Det er et godt liv, men hun har travlt, alt, alt for travlt, og
det kan næsten ikke andet end at gå galt.

Et splitsekunds uopmærksomhed, da mobilen ringer på vej til
arbejde, og Sarah vågner på hospitalet til et helt nyt liv, hvor intet er,
som det var før, og hvor hun ikke længere kan se og forstå alt, hvad

der er til venstre.
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