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Når tiden går i stå Matt Haig Hent PDF Christian Engell lægger stemme til Matt Haigs dramatiske
kærlighedshistorie Når tiden går i stå. Engells stemme omsætter Haigs hjertevarme, originale og

eftertænksomme roman om at miste og finde sig selv, og man føler sig som lytter helt tryg og godt tilpas ved
Engell. Vi kender ham som indlæser af bl.a Øm af Michael Robak, Hamsuns Sult og I gode hænder af

Christian Mørk.
Tom Hazard er den absolut bedste historielærer, man kan tænke sig. Han ligner en helt almindelig mand i

begyndelsen af 40’erne, men i virkeligheden har han levet i århundreder.
Tom har set det hele, drukket ale med Shakespeare, spillet piano i jazz-tidens Paris og været på havet med
Kaptajn Cook. Hvis blot han med jævne mellemrum skifter identitet, ikke knytter bånd til andre mennesker

og for alt i verden ikke forelsker sig, vil ingen opdage hans hemmelighed.
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