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God mod nordenvind Daniel Glattauer Hent PDF Forlaget skriver: »Jeg ved ikke om du er den, du skriver
som. Men hvis bare du er en brøkdel af denne, så er du allerede noget helt særligt. - Emmi«

Egentlig ville hun bare opsige sit abonnement på et tidsskrift, men en lille slåfejl i e-mailadressen bringer
Emmi Rothner i kontakt med den fremmede Leo Leike. Det sætter en lavine i gang, og den efterfølgende e-
mailkorrespondance udvikler sig til et venskab, til en fortrolighed, til kærlighed, til had, til besættelse.

Det store spørgsmål bliver, hvad der vil ske når og hvis Emmi og Leo mødes i virkeligheden. Kan
lidenskaben holde til det? Kan kærligheden? Kan magien?

Bogen er en stor international bestseller og har solgt i mere end 1.5000.000 eks i Europa.

»... en af de mest fortryllende og klogeste kærlighedsdialoger i den nyere litteratur...«
- Volker Hage, Der Spiegel.
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