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Lucca Jens Christian Grøndahl Hent PDF En aften bliver den 32-årige Lucca Montale bragt ind på hospitalet i
en provinsby syd for København efter en bilulykke. Ved indlæggelsen konstaterer lægerne, at hun har mistet
synet. Lægen Robert har ansvaret for Luccas behandling. Siden sin skilsmisse har han boet alene i den lille by
i en tilstand af følelsesmæssig lammelse og resignation, kun afbrudt af datteren Leas weekendbesøg. Robert
og Lucca fortæller hinanden deres historier, og langsomt opstår en ny fælles historie, der giver plads til det

håb, de begge har mistet.

Jens Christian Grøndahl fik De Gyldne Laurbær for denne intense kærlighedshistorie, som samtidig blev hans
første store læsersucces.

"Lucca er en pragtfuldd og stor kærlighedshistorie om mennesker i opbrud ... en kærlighedshistorie for
voksne mennesker."
- Holger Ruppert, B.T.

"Hvor er det dog en bevægende og fremragende roman!"
- Erik Svendsen, Jyllands-Posten

"Med suveræn beherskelse forvandles trivielle skilsmisser og banale sidespring til en vedkommende og
tankevækkende samtidsroman."

- Lars Handesten, Berlingske Tidende

"Ikke ét eneste sted har forfatteren sat en finger forkert i denne Beethovenske klaversonate af en bog, og
intetsteds synes han dog at have gjort sig sin opgave let. Hensynsfuldt og forsigtigt er der gjort rede for alt,
teksten virker, som om den fuldt ud har realiseret potentialet i den oprindelige idé."- Dagbladet Information
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