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Mere end det Patrick Ness Hent PDF ”Patrick Ness is an insanely beautiful writer.” – John Green

"A painfully human book…More Than This is the perfect book for you." - The Guardian

"It is a gorgeous story with masterful pacing and unforgettable passages." - The Boston Globe

Fra bogens bagside:

”Jeg længtes så brændende efter, at der skulle være mere end mit lille sølle liv.” Han ryster på hovedet. ”Og
der var mere. Jeg kunne bare ikke se det.”

Seth er druknet. Han ved, at han er druknet, for han mærkede sit hoved blive knust mod klipperne og
bølgerne skylle ind over ham. Forslået og nøgen vågner han udenfor et hus, der er helt velkendt og samtidigt
fremmed. Seth tror, han er havnet i helvede, og alene i en øde verden prøver han at huske, hvad der er sket

ham, og at finde mening i det.
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