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Vores ø Tracey Garvis Graves Hent PDF "Den 30-årige lærerinde Anna Emerson tøver ikke med at sige ja, da
hun bliver tilbudt et sommerjob som privatlærer for den 16-årige dreng T.J. Callahan, der er ved at komme sig

oven på en livstruende kræftsygdom. Undervisningen skal foregå på Maldiverne, og for Anna er det en
chance for at slippe væk fra sin ensformige hverdag i Chicago og et kærlighedsliv, der er gået i stå.

Men drømmen udvikler sig til et mareridt, da flyet styrter ned i det Indiske Ocean på vej til Maldiverne. Som
de eneste overlevende søger Anna og T.J tilflugt på en øde ø. Her må de selv finde føde og tackle de farer, der

lurer på øen, og risikoen for, at T.J.s kræftsygdom vender tilbage.

Tracey Garvis Graves populære debut handler om to mennesker på en øde ø og deres behov for mere end blot
at overleve.

VORES Ø er en New York Times, Wall Street Journal, USA Today og Amazon bestseller. Bogen blev
oprindelig udgivet som e-bog og solgte over 340.000 eksemplarer, før rettighederne blev købt af det

amerikanske forlag Dutton. Bogen er på nuværende tidspunkt solgt til mere end 25 lande, og
filmrettighederne er også blevet solgt.

Om forfatteren

Tracey Garvis Graves er forfatter og bor i Des Moines, Iowa med sin mand og to børn. Hun prøvede i lang tid
for at få udgivet VORES Ø, som er hendes første roman, men da ingen forlag ville købe den, udgav hun den
på egen hånd. Interessen fra læserne var overvældende, og det varede ikke længe, før forlagene stod i kø for

at få den.

Forfatteren er lige nu ved at færdiggøre sin næste bog Covet, som bliver udgivet i foråret 2013."
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