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Tag mig med Pernille Kim V\u00f8rs Hent PDF Selene er psykiater. Hun er ekspert i at håndtere følelser - så
længe det ikke er hendes egne. Hun vil gøre alt for at undgå at se sine dæmoner i øjnene, men da hun får en
ny patient ved navn Rayan, bliver hendes stålsatte beslutning om ikke at lade nogen komme for tæt igen sat
på prøve. Allerede efter første møde med Rayan må Selene bukke under for en gammel vane, der på ingen

måde tjener hende. Rayans sjæl er ødelagt. Han er lige blevet løsladt fra fængsel efter endnu en voldsdom, og
nu skal den snobbede psykiater hjælpe ham med at bearbejde hans sorg. Det er spild af tid - efter hans

opfattelse. Han fanger dog hurtigt, at Selene selv har sit at slås med. Gang på gang sætter hun sig i usikre og
farlige situationer, og Rayans interesse vækkes. Selvom Rayan har mistet lysten til livet, har han ikke mistet
lysten til sex og trods Selenes klare udmelding om, at hun ikke ønsker nogen form for nærvær i sit liv, er

Rayan fast besluttet på at vise den stædige kvinde, hvilken slags nydelse han kan tilbyde hende.

 

Selene er psykiater. Hun er ekspert i at håndtere følelser - så længe
det ikke er hendes egne. Hun vil gøre alt for at undgå at se sine
dæmoner i øjnene, men da hun får en ny patient ved navn Rayan,
bliver hendes stålsatte beslutning om ikke at lade nogen komme for
tæt igen sat på prøve. Allerede efter første møde med Rayan må
Selene bukke under for en gammel vane, der på ingen måde tjener
hende. Rayans sjæl er ødelagt. Han er lige blevet løsladt fra fængsel
efter endnu en voldsdom, og nu skal den snobbede psykiater hjælpe
ham med at bearbejde hans sorg. Det er spild af tid - efter hans

opfattelse. Han fanger dog hurtigt, at Selene selv har sit at slås med.
Gang på gang sætter hun sig i usikre og farlige situationer, og

Rayans interesse vækkes. Selvom Rayan har mistet lysten til livet,
har han ikke mistet lysten til sex og trods Selenes klare udmelding
om, at hun ikke ønsker nogen form for nærvær i sit liv, er Rayan fast



besluttet på at vise den stædige kvinde, hvilken slags nydelse han kan
tilbyde hende.
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