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Den dag jeg glemmer Adam Silvera Hent PDF Lider du af uønskede minder? Ring til Leteo Instituttet og hør
mere om vores banebrydende erindringsbefriende indgreb! Det er svært for den 16-årige Aaron at finde

glæden ved livet efter farens selvmord. Med støtte fra sin mor og sin kæreste Genevieve er han dog langsomt
ved at komme ovenpå igen. Men da Genevieve rejser væk i et par uger, møder Aaron tilflytteren Thomas.
Thomas gør ham glad, og efterhånden går det op for Aaron, at han er mere end bare en ven. Problemet er, at
det blandt Aarons gamle venner slet ikke er i orden at have følelser for en anden fyr. I et desperat forsøg på at
lukke ned for farens selvmord, vennernes svigt og sine egne følelser for Thomas, overvejer Aaron at lade sig
indlægge på Leteo Instituttet. Også selvom det vil betyde, at han helt må glemme, hvem han i virkeligheden

er.
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