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Hvis det er os Becky Albertalli Hent PDF Et tilfældigt møde på et posthus i New York. En række do-over-
dates. To drenge. Hvad er universets plan med dem?

Arthur er kun i New York sommeren over, men hvis hans kærlighed til Broadway-musicals har lært ham
noget, så er det, at universet kan levere en fantastisk romance, når man mindst venter det.

Ben synes, at universet skulle tage at passe sig selv. For hvis det passede ordentligt på ham, ville han ikke
være på vej på posthuset med en kasse fyldt med eks-kærestens ting.

Men hvad har universet planlagt for Ben og Arthur, da de mødes på posthuset?

Måske intet. De skilles trods alt igen.

Måske alt. De mødes trods alt igen.

Hvad nu hvis de ikke helt kan få den første date til at virke ... eller den anden ... eller den tredje?

Hvad hvis Arthur prøver for hårdt ... og hvis Ben ikke prøver hårdt nok?

Hvad hvis virkeligheden ikke er som en Broadway-musical?

Men hvad nu hvis den er?

Hvis det er os er skrevet af to af tiden største YA-forfattere – Becky Albertalli og Adam Silvera.

En historie om at tro på kærligheden, selvom skæbnen stiller forhindringer i vejen.

Becky Albertalli er uddannet psykolog. Hun debuterede i 2015 med Simon vs. verdens forventninger, bogen
bag filmen Love, Simon. Hun bor i Atlanta, USA med sin familie og bruger det meste af sin tid på at skrive

YA-romaner.

Adam Silvera er en amerikansk forfatter. Han har blandt andet arbejdet i forlagsindustrien og som
boganmelder. Adam Silvera har skrevet flere ungdomsbøger, der har ligget på New York Times‘

bestsellerlister.
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