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Ønskelisten Gr\u00e9goire Delacourt Hent PDF Tænk hvis du vandt i lotto… Og tænk hvis pengene bringer
forandringer, du ikke kunne forudse… Jocelyne er 47 år gammel. Hun har sin egen sybutik. Hun er en smule
overvægtig, og hendes mand er ganske ordinær. Hendes bedste venner er tvillingerne, som har frisørsalonen
inde ved siden af. Jocelyne er nået til et punkt i sit liv, hvor hun tager sit liv op til revision og sammenligner
det med det liv, hun drømte om som teenager. Jocelynes mor døde, da hun var 17, og hendes far blev syg kort
efter, så hun var nødsaget til at få sig et job snarere end at forfølge sine drømme. Men når det kommer til
stykket, er hun så egentlig ked af det? Hun kan tage på weekendophold af og til, hun har gode venner, hun
har sin blog, som bliver mere og mere populær, sit job og alle dets små glæder. En dag overtaler tvillingerne
Jocelyne til at købe en lottokupon. De gør det selv hver uge; de vinder aldrig, men til gengæld drømmer de
sig langt væk uge efter uge. Men Jocelyne vinder 18 millioner euro. Hun kan nu gøre præcis, hvad hun har
lyst til. Hun kan ændre sit liv fuldstændigt. Men hvad ønsker hun sig egentlig? Hun vælger ikke at fortælle

nogen om sin gevinst lige med det samme. Og hun vælger ikke at indløse sin check lige med det samme. Men
hun begynder at skrive en ønskeliste. En ny jakke. En bademåtte. En rejse til London for at besøge sin datter.

Jocelyne ønsker sig egentlig at hendes liv skal forblive det samme, men hendes liv er ændret for altid.

 

Tænk hvis du vandt i lotto… Og tænk hvis pengene bringer
forandringer, du ikke kunne forudse… Jocelyne er 47 år gammel.
Hun har sin egen sybutik. Hun er en smule overvægtig, og hendes
mand er ganske ordinær. Hendes bedste venner er tvillingerne, som
har frisørsalonen inde ved siden af. Jocelyne er nået til et punkt i sit
liv, hvor hun tager sit liv op til revision og sammenligner det med det
liv, hun drømte om som teenager. Jocelynes mor døde, da hun var
17, og hendes far blev syg kort efter, så hun var nødsaget til at få sig
et job snarere end at forfølge sine drømme. Men når det kommer til

stykket, er hun så egentlig ked af det? Hun kan tage på



weekendophold af og til, hun har gode venner, hun har sin blog, som
bliver mere og mere populær, sit job og alle dets små glæder. En dag
overtaler tvillingerne Jocelyne til at købe en lottokupon. De gør det
selv hver uge; de vinder aldrig, men til gengæld drømmer de sig

langt væk uge efter uge. Men Jocelyne vinder 18 millioner euro. Hun
kan nu gøre præcis, hvad hun har lyst til. Hun kan ændre sit liv

fuldstændigt. Men hvad ønsker hun sig egentlig? Hun vælger ikke at
fortælle nogen om sin gevinst lige med det samme. Og hun vælger
ikke at indløse sin check lige med det samme. Men hun begynder at
skrive en ønskeliste. En ny jakke. En bademåtte. En rejse til London
for at besøge sin datter. Jocelyne ønsker sig egentlig at hendes liv

skal forblive det samme, men hendes liv er ændret for altid.
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