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En sidste melodi Lisa Genova Hent PDF Lisa Genova, forfatteren til Stadig Alice, er tilbage med en gribende
roman om at finde lyspunkter, selv når livet ser allermest sort ud.

Richard er en berømt koncertpianist, og han elsker at optræde og høste publikums anerkendelse, men der er
noget galt. Fingrene danser ikke helt så let over tangenterne som før, og det er bare det første symptom på, at

Richard er ramt af den forfærdelige sygdom ALS, der langsomt er i gang med at lamme hans krop.

Richards ekskone, Karina, er stadig rasende på Richard, selvom der er gået tre år, siden de blev skilt. Hun
giver Richard og deres mislykkede ægteskab skylden for, at hun ikke fik levet drømmen om at blive

jazzpianist ud og i stedet er endt som klaverlærerinde for mere eller mindre talentfulde elever.

Efterhånden som Richards sygdom skrider frem, og han ikke længere kan klare sig selv, må Karina beslutte
sig for, hvilken rolle hun vil spille i hans sidste tid. Er det muligt at lægge mange års bitterhed til side og
opnå en form for forsoning, inden det er for sent? Og kan Richard slutte fred med sin far, der aldrig har

anerkendt sin søns valg af karriere? Og få tilgivelse af sin datter, der er vokset op med en far, der elskede sit
klaver højere end hende?
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