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Jeg henter solen ned Jandy Nelson Hent PDF Jude og Noah er tvillinger, men gør alt for at undgå hinanden.

Noah er indadvendt og passioneret omkring sin kunst. Han tegner og maler og forelsker sig i den karismatiske
nabodreng. Jude er den udadvendte søster, som går med knaldrød læbestift og surfer med de cool fyre. For tre

år siden var de uadskillelige, men nu taler de slet ikke sammen.

Hvad er der sket? Alt er forandret: Jude går på den kunstskole, som Noah så brændende ønskede sig ind på,
deres mor er død i en tragisk ulykke, og inden ulykken flyttede faren fra familien.

Noah fortæller om årene op til bruddet, mens Jude fortæller om de senere år. Hver især kender de kun
halvdelen af historien. Hvis de vil vide, hvad der egentlig skete i familien; hvis de skal have en chance for at

komme videre, så er de nødt til at finde ind til hinanden igen og dele deres historier.

Indlæst af Marie Tourell Søderberg (som Jude) og Christian Engell (som Noah) 2015.
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