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Nadal głowię się nad leadem do
mojej historii. Słyszę w głowie głos
Billa, który mówi, żeby od razu podać miejsce akcji i osoby dramatu.
Jak trafiłem do szpitala, o niesprawiedliwości, rozpaczy, przewrotności
i tym podobne. W mojej opinii to są
jednak oczywistości. To, co ja chcę
opowiedzieć, tak naprawdę sprowadza się do jednego pytania:
co będzie ze mną dalej?
fragment książki

To jest debiut, którego nie wolno przeoczyć.
Barry Forshaw, „Guardian”
Autorka wiernie oddaje horror
osoby uwięzionej we własnym
ciele, której mózg wciąż działa.
Przekonuje nas, abyśmy podążali za tą historią do samego
końca.
Christina Appleyard,
„Daily Mail”

Szczerze? Nie potrafię znaleźć choćby
jednego negatywu! Z wyjątkiem tego, że
zdecydowanie będę się rozglądać za
innymi takimi książkami. Czy umrę, nim się
zbudzę? to piękna, porywająca historia,
która wyciśnie cię emocjonalnie.
Kathy @ Books and Munches
Opowiedziana w całości z perspektywy
Alexa, oszałamiający debiut, który sprawi,
że wstrzymasz oddech. Pięć w pełni zasłużonych gwiazdek od purplebookstand.
KelA
Doskonale napisana, z bohaterami, w których naprawdę wierzysz i na których ci
zależy. Perfekcyjna.
Booklover
Bardzo odmienna, oryginalna – rewelacyjny debiut Emily Koch. Zostaje z tobą
na długo, jak każdy doskonały thriller.
Czekam niecierpliwie na więcej…
Caza
Historia opowiedziana przez kogoś, kto nie
może się ruszać, mówić czy komunikować,
nie ma prawa być tak zajmująca, a jednak Emily Koch chwyta czytelnika i wciąga go do pokoju Alexa. To książka, o której
będę myśleć jeszcze długo.
Mrs. M. Macdonald

O książce
Wszyscy są przekonani, że Alex nigdy nie
wybudzi się ze śpiączki. Gdy jego rodzina rozważa odłączenie go od respiratora, a przyjaciele radzą jego dziewczynie, by zaczęła
spotykać się z kimś innym, chłopak nie może
nic zrobić, chociaż doskonale wie, co się
dzieje dokoła.
Wkrótce zaczyna podejrzewać, że wypadek, przez który znalazł się w szpitalu, nie był
wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności.
Co gorsza, winny nadal przebywa na wolności i stanowi zagrożenie nie tylko dla Alexa.
Chłopak, wracając do wydarzeń z przeszłości i wykorzystując pozostałe zmysły,
próbuje odkryć, kto próbował go zabić,
i ochronić najbliższych, zanim pozwolą mu
odejść…
Obudziłem się w środku nocy, jak to często
bywało, zdezorientowany i spocony.
„Gdzie jestem?”
Miałem bardzo realistyczny sen. Śniła mi się
Bea spacerująca po Lydeard Hill. Nie odnosiłem
wrażenia, że podążam za nią, raczej, że znajduję
się w jej ciele. Zobaczyłem mysz na ławce, poczułem słońce na jej skórze. Jednak w mojej wersji
wcale nie wyłączyła telefonu. Dzwonił w jej
kieszeni i kiedy go wyciągnąłem, zauważyłem, że
jest podpięty do powerbanku. Chciałem odebrać, ale telefon nie przestawał dzwonić. Ten
dźwięk wybudził mnie ze snu.
Gdy tylko zorientowałem się, gdzie jestem,
usłyszałem, że na oddziale rozbrzmiewa cicho
dźwięk alarmu. Nie potrafiłem już zasnąć. Sen nie
dawał mi spokoju. Dlaczego?
Pojąłem to dopiero, gdy znowu odpłynąłem
do krainy snu, z którego kilka godzin później
wyrwała mnie odpowiedź. Bea nigdy nie wyłączała telefonu. Podkreśliła to nawet w kłótni
o mój wypad do Gower. Kupiła nam po powerbanku, żeby telefony były zawsze naładowane,
gdy jesteśmy poza domem. Jedyny powód braku
kontaktu to brak zasięgu. Dlaczego więc wyłączyła telefon, kiedy poszła w góry?
Poza tym nigdy nie wybierała się na takie
wędrówki sama. Pobiegać i owszem. Ale na taki
długi spacer? Co się z nią działo tamtego dnia?
Wiele takich wydarzeń, których nie mogłem zrozumieć, miało ostatnio miejsce. Czułem rosnący
między nami dystans.
Nie mówiła mi całej prawdy.
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Emily Koch
Wielokrotnie nagradzana dziennikarka. Mieszka w Bristolu. Ukończyła kreatywne pisanie na Bath
Spa University. Czy umrę, nim się
zbudzę? to jej debiutancka powieść.
Dopiero po wywiadzie przychodzą
człowiekowi do głowy pytania,
które mógł zadać. W ciągu paru
godzin można jeszcze zadzwonić
do rozmówcy i poprosić o kilka
dodatkowych minut. Zdarza się
jednak, że nowe informacje wychodzą na jaw kilka tygodni po
ukazaniu się artykułu. Wtedy pozostaje jedynie żal, że nie zadało się
tego jednego istotnego pytania,
które podkręciłoby atmosferę.
Pytanie, które zadałbym sobie,
wiedząc to, co teraz, brzmi: „A jeśli
to nie przeznaczenie zdecydowało
o wypadku?”.
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