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Veronika beslutter at dø Paulo Coelho Hent PDF Romanen berører det måske sværeste af alle emner: døden.
Men emnet til trods, lykkes det Coelho at gennemsyre teksten med varme, optimisme og livsvilje. Veronika er
ung, smuk og feteret. Hun har et godt job, og venner og familie, der elsker hende. Alligevel er der noget, der
mangler i hendes liv,og en tidlig morgen beslutter hun, at hun vil dø. Efter en overdosis sovepiller vågner hun

op på det nærmeste sygehus. Hendes hjerte er så medtaget, at hun ifølge lægerne kun har nogle få dage
tilbage. Vi følger Veronika gennem hendes sidste intense dage, hvor nye erfaringer får hende til at sætte

spørgsmålstegn ved, hvad galskab egentlig er. Hun indser, at hvert øjeblik vi lever, er et bevidst valg mellem
liv og død. »Jeg kan lide Paulo Coelhos nyeste roman. Den greb mig dybt.« - Umberto Eco ”I Veronika

beslutter at dø fortæller jeg en historie om mennesker, som af en eller anden grund afviger fra normalitetens
vej og følger deres egen.” -Paulo Coelho Paulo Coelho (f. 1947 i Rio de Janeiro) er en af verdens mest læste
forfattere. Mest kendt er han for Alkymisten, som har solgt over 65 mio. eksemplarer i mere end 156 lande og
er oversat til 71 sprog. Den er således blandt Verdenshistoriens bedstsælgende bøger, hvilket har givet Coelho
”prisen” i Guinness’ Rekordbog som den mest oversatte bog af en nutidig forfatter. Han regnes for en af vor
tids mest indflydel-sesrige personer (har fx deltaget ti gange i World Economic Forum, Davos, Schweiz).
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