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Hvis det er os Adam Silvera Hent PDF To af tidens største YA-forfattere - Becky Albertalli og Adam Silvera -
har sammen skrevet denne YA-roman om et skæbnebestemt møde på et posthus i New York. Mød Ben og
Arthur. Ben er en drømmer - såret og i gang med at sende ex-kærestens ejendele tilbage til ham. Arthur er i
New York for første gang - og kæmper for at komme til at føle sig hjemme. Første gang de ser hinanden,

støder de bogstaveligt talt sammen på et posthus. Derefter finder de hinanden igen ved hjælp af Craigslist. Er
det skæbnen? Det ser sådan ud. Men efter en række katastrofale første dates, bliver Ben og Arthur måske nødt
til at se i øjnene, at universet skulle have blandet sig helt udenom. Hvis det er os er en roman om at tro på
kærligheden, selvom skæbnen stiller forhindringer i vejen. For hvad hvis det virkelig er os?   Originaltitel:
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To af tidens største YA-forfattere - Becky Albertalli og Adam Silvera
- har sammen skrevet denne YA-roman om et skæbnebestemt møde
på et posthus i New York. Mød Ben og Arthur. Ben er en drømmer -
såret og i gang med at sende ex-kærestens ejendele tilbage til ham.

Arthur er i New York for første gang - og kæmper for at komme til at
føle sig hjemme. Første gang de ser hinanden, støder de bogstaveligt
talt sammen på et posthus. Derefter finder de hinanden igen ved

hjælp af Craigslist. Er det skæbnen? Det ser sådan ud. Men efter en
række katastrofale første dates, bliver Ben og Arthur måske nødt til
at se i øjnene, at universet skulle have blandet sig helt udenom. Hvis
det er os er en roman om at tro på kærligheden, selvom skæbnen
stiller forhindringer i vejen. For hvad hvis det virkelig er os?  
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