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»En saftig page-turner«
- Cosmopolitan

Et spædbarn bliver fundet efterladt i et kosteskab i Heathrow Lufthavn - ingen ved hvem moren er.

Året før mødtes tre unge kvinder, Martha, Clio og Jocasta, på en rygsæksrejse og lovede hinanden, at de ville
mødes igen, når de kom tilbage til England. Men der går mange år, før deres veje atter krydses. I mellemtiden

er Kate, det efterladte spædbarn, blevet teenager.

Martha er inkarneret single og arbejder som højt betalt advokat, Clio er læge og låst fast i et ulykkeligt
ægteskab og Jocasta er journalist på en tabloidavis og forelsket i en charmerende kollega, der er notorisk

angst for at binde sig. Hvem af dem er Kates mor?

Hvem var desperat nok til at gøre, hvad hun gjorde og hvilke spor har oplevelsen sat på hendes tilværelse?

»Find et sted hvor du kan sidde behageligt i mange timer. når du først begynder at læse, vil du ikke have lyst
til at røre dig ud af stedet. Fuldstændig fængslende«

*****
- Heat

 

Forlaget skriver:

»En saftig page-turner«
- Cosmopolitan

Et spædbarn bliver fundet efterladt i et kosteskab i Heathrow
Lufthavn - ingen ved hvem moren er.

Året før mødtes tre unge kvinder, Martha, Clio og Jocasta, på en
rygsæksrejse og lovede hinanden, at de ville mødes igen, når de kom

tilbage til England. Men der går mange år, før deres veje atter
krydses. I mellemtiden er Kate, det efterladte spædbarn, blevet

teenager.

Martha er inkarneret single og arbejder som højt betalt advokat, Clio
er læge og låst fast i et ulykkeligt ægteskab og Jocasta er journalist
på en tabloidavis og forelsket i en charmerende kollega, der er
notorisk angst for at binde sig. Hvem af dem er Kates mor?

Hvem var desperat nok til at gøre, hvad hun gjorde og hvilke spor
har oplevelsen sat på hendes tilværelse?



»Find et sted hvor du kan sidde behageligt i mange timer. når du
først begynder at læse, vil du ikke have lyst til at røre dig ud af

stedet. Fuldstændig fængslende«
*****
- Heat

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Ringe i vandet&s=dkbooks

