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Mig før dig Jojo Moyes Hent PDF Lou Clark ved en masse ting. Hun ved, hvor mange skridt der er fra bussen
og hjem. Hun ved, at hun elsker sit arbejde på The Buttered Bun, og hun ved, at hun måske ikke elsker sin
kæreste Patrick så højt, som hun burde. Hvad Lou Ikke ved, er, at hun lige om lidt mister sit job, og at det
bestemt ikke er nemt at få et nyt. Will Traynor ved, at han ikke længere har lyst til at leve. Han ved, at livet
nu føles småt og glædesløst, efter at han er blevet lam i stort set hele kroppen - og han ved præcis, hvordan
han vil gøre en ende på elendigheden. Hvad Will ikke ved, er, at Lou lige om lidt vil bryde ind i hans liv og
gøre hans dagligdag knap så farveløs.Og hvad ingen af dem ved, er, at de kommer til at forandre hinandens

liv for altid.
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