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Uvirkelig virkelighed Daniela Celant Hent PDF Liva er en ung kvinde i slutningen af 20’erne, der for længst
har mistet troen på det gode i livet. Efter et fire år langt forhold med en dominerende kæreste har hun mistet

troen på kærligheden og lever nu en singletilværelse uden afveksling og glæde.

Men så en dag på vej til arbejde møder hun den livsglade Maja, og dette bliver et vendepunkt i Livas liv.
Gennem hende møder hun nemlig den amerikanske musiker Jake, der med sit band er på turné i København.

Jake bliver med det samme betaget af den smukke, men forsigtige Liva, der vækker følelser i ham, han ikke
havde drømt om fandtes. Sammen tilbringer de en oplevelsesrig uge, hvor følelser, lyst og kærlighed får frit
spil. Det ser ud til, at lykken atter er vendt for Liva, men spørgsmålet er, om hun har modet til at lukke det

gode ind i sit liv?

”Uvirkelig virkelighed” er indlæst som lydbog af Katrine Jenne
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