En vidunderlig fortælling om uventet kærlighed
Frankrigs mest læste forfatter i verden Marc Levy har skabt en hjertevarm fortælling
om kærlighed, når man mindst venter det.
I En pige uden lige møder vi Chloe Bronstein, hvis verden blev sprængt i stumper og stykker i
2013, da hun blev offer for et bombeangreb i Boston. Men selvom hun nu bor hos sin far, og hendes
karriere som skuespiller har taget en noget uventet drejning, så er hun i live, og hun forsøger igen at
finde fodfæste i tilværelsen.
Hun fascineres af Sanji, den charmerende unge mand, som pludselig dukker op som vikarierende
elevatoroperatør i hendes beboelsesejendom på Manhattan. Der er bare et eller andet ved den
indiskfødte, Oxford-uddannede og yderst moderne elevatoroperatør, som ikke helt hænger sammen.
Sanji er bjergtaget af Chloe. De har så meget tilfælles: De er begge stædige, selvstændige og fast
besluttede på at leve efter deres egne regler. Men der er noget ved Sanji, som Chloe ikke ved.
Endnu.
Chloe og Sanjis langsomt blomstrende forelskelse, gjort vanskelig af familie, venner, naboer og
ikke mindst fortiden, vækker noget i dem begge, og de får på ny øjnene op for livets ubegrænsede
muligheder.

Forfatterskabet: Marc Levy (f. 1961) har et betragteligt forfatterskab bag sig, men er først og
fremmest kendt for romanen Et si c'était vrai… fra år 2000 (dansk: Hvis det virkelig er sandt,
2008). Filmrettighederne blev allerede før bogudgivelsen opkøbt af ingen ringere end Steven
Spielberg, hvilket resulterede i hitfilmen Just Like Heaven fra 2005 med Reese Witherspoon og
Mark Ruffalo i hovedrollerne.
Anmeldelser af En pige uden lige:
”Uimodståelig! Man er naglet fast af karaktererne fra start til
slut.” – TV5 Monde
”En vidunderlig komedie … hvori alt kan ske.” – Le Figaro
”En smuk historie om to personer, der ellers aldrig ville have
mødt hinanden … Umulig at lægge fra sig.” – Cosmopolitan
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