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Toner i natten Jojo Moyes Hent PDF Forlaget skriver: En af Jojo Moyes´ tidlige romaner. En varm og
livsbekræftende roman om en kvinde, der kæmper for at skabe et nyt liv for sig selv og sine børn, efter at det
værst tænkelige er sket. Violinisten Isabel Delancey har altid taget sit priviligerede liv for givet. Men da

hendes mand dør i en bilulykke og efterlader hende med en kæmpegæld, har hun ikke andet valg end at sælge
deres dejlige hus i London og flytte ud i en faldefærdig rønne på landet med sine to børn.Her bruger Isabel

det sidste af sin opsparing på at forhindre huset i at falde sammen om ørerne på dem og tager taknemligt imod
hjælp fra naboen Matt McCarthy. Men hvad Isabel ikke ved, er, at Matt har sine egne skumle hensigter godt
gemt bag den flinke facade.Mens Isabel slås for at gøre huset til et hjem for sig selv og sine børn, kæmper

stærkere kræfter for at modarbejde hende. Og Isabel må mobilisere en styrke, hun ikke anede, hun havde - og
lære sit hjerte at spille en ny melodi.

 

Forlaget skriver: En af Jojo Moyes´ tidlige romaner. En varm og
livsbekræftende roman om en kvinde, der kæmper for at skabe et nyt

liv for sig selv og sine børn, efter at det værst tænkelige er
sket. Violinisten Isabel Delancey har altid taget sit priviligerede liv
for givet. Men da hendes mand dør i en bilulykke og efterlader hende

med en kæmpegæld, har hun ikke andet valg end at sælge deres
dejlige hus i London og flytte ud i en faldefærdig rønne på landet
med sine to børn.Her bruger Isabel det sidste af sin opsparing på at

forhindre huset i at falde sammen om ørerne på dem og tager
taknemligt imod hjælp fra naboen Matt McCarthy. Men hvad Isabel
ikke ved, er, at Matt har sine egne skumle hensigter godt gemt bag
den flinke facade.Mens Isabel slås for at gøre huset til et hjem for sig
selv og sine børn, kæmper stærkere kræfter for at modarbejde hende.
Og Isabel må mobilisere en styrke, hun ikke anede, hun havde - og

lære sit hjerte at spille en ny melodi.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Toner i natten&s=dkbooks

