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It's All About Love Mich Vraa Hent PDF Verden er ved at gå under. Overalt falder unge som gamle om: et
enkelt stik i hjertet, og så – døden. Det bliver så almindelig en oplevelse – de døde på gaderne – at folk

skræver over de nedfaldne kroppe. Temperaturen falder. Det er sommer, men solen har gemt sig, og i stedet
daler store, bløde snefnug ned fra himlen. Der diskuteres klimaforandringer på barer og kontorer, men i

Uganda svæver folk over jorden, op mod skyerne og forsvinder ud i atmosfæren. Og i New York møder John
og Elena hinanden for sidste gang. "It’s All About Love" bygger på Thomas Vinterbergs film af samme navn
og er kærlighedshistorien mellem litteraturhistorikeren John og skøjteprinsessen Elena, der mødtes for 24 år

siden i Polen, og som elskede hinanden sønder og sammen. Det er en historie om mennesket i
menneskehedens sidste dage og en undersøgelse af kærlighedens væsen.

Mich Vraa (f. 1954), uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i 1979 og arbejdede som journalist i 16 år,
inden han i 1995 tog springet fra journalistikken til et liv som fuldtidsforfatter og oversætter. Blandt hans
mange oversættelser findes udfordrende forfatterskaber som Jeffrey Eugenides, Annie Proulx, Nick Cave,
Elmore Leonard, Jonathan Franzen og Ernest Hemingway. I 2014 vandt han Dansk Oversætterforbunds

Ærespris. Som skønlitterær forfatter har han udgivet 20 romaner, herunder flere børne- og ungdomsbøger, og
har sammen med Morten Hesseldal udgivet tre kriminalromaner.
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