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Den fuldkomne kærlighed Elizabeth Buchan Hent PDF Den 40-årige Prue Valour har i 20 år været gift med
den noget ældre advokat Max og været stedmor for hans datter Violet af første ægteskab, som nu er vendt

hjem fra New York med sin nye mand, Jamie. Violet er smuk, karrierekvinde og noget af en strigle, og Jamie
tiltrækkes af Prues "bløde" egenskaber. Sådan begynder et stormende forhold, der ved første øjekast ligner

den fuldkomne kærlighed …

Elizabeth Buchan (f. 21. maj 1948) er en prisvindende britisk bestseller-forfatter. Hun begyndte sin karriere
som bagsidetekstskribent for Penguin Books og blev senere redaktør på forlaget Random House, men efter
udgivelsen af sin tredje roman er hun nu forfatter på fuld tid. Hun er desuden engageret som dommer i en

række litterære priskomitéer, facilitator af Guildford Book Festival og anmelder ved magasinerne The Sunday
Times og Daily Mail. Derudover fungerer hun som protektor for National Academy of Writing.

 

Den 40-årige Prue Valour har i 20 år været gift med den noget ældre
advokat Max og været stedmor for hans datter Violet af første

ægteskab, som nu er vendt hjem fra New York med sin nye mand,
Jamie. Violet er smuk, karrierekvinde og noget af en strigle, og
Jamie tiltrækkes af Prues "bløde" egenskaber. Sådan begynder et
stormende forhold, der ved første øjekast ligner den fuldkomne

kærlighed …

Elizabeth Buchan (f. 21. maj 1948) er en prisvindende britisk
bestseller-forfatter. Hun begyndte sin karriere som

bagsidetekstskribent for Penguin Books og blev senere redaktør på
forlaget Random House, men efter udgivelsen af sin tredje roman er
hun nu forfatter på fuld tid. Hun er desuden engageret som dommer i

en række litterære priskomitéer, facilitator af Guildford Book
Festival og anmelder ved magasinerne The Sunday Times og Daily
Mail. Derudover fungerer hun som protektor for National Academy

of Writing.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den fuldkomne kærlighed&s=dkbooks

