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For evigt og altid Dorothy Koomson Hent PDF Hvad ville du gøre for den veninde, der knuste dit hjerte?
Kamryn og hendes bedste veninde Adele troede, at intet kunne skille dem ad. Indtil Adele gjorde det

utilgivelige og gik i seng med Kamryns forlovede, Nate. Og, hvad værre var, blev gravid og fik et barn med
ham. Da Kamryn opdagede deres bedrag, svor hun, at hun aldrig ville se nogen af dem igen.

To år senere får Kamryn et brev fra Adele. Hun er døende og beder indtrængende Kamryn om at adoptere sin
datter Tegan. Men med sit uforpligtende singleliv og sin strålende karriere er det sidste Kamryn har brug for

en fem-årig til at forstyrre det hele. Og da slet ikke en, der minder hende om ekskæresten.

For at gøre alting endnu mere kompliceret dukker Nate atter op på scenen samtidig med at Kamryns
øretæveindbydende nye chef bestræber sig på at gøre hendes liv så besværligt som muligt… Meget mod sin
vilje bliver Kamryn nødt til at forholde sig til de store ting i livet: tilgivelse, ansvar og ikke mindst kærlighed.

Solgt i flere end 650.000 eksemplarer i England.

Chick lit i den alvorligere ende. Også anvendelig som kærlighedsroman. Til kvindelige læsere, hvilket for- og
bagside også signalerer. Godt sprog og troværdige personer med et fint plot om svigt, kærlighed,

børneopdragelse og at finde (troen på) sig selv. Sanne Caft, lektør.
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To år senere får Kamryn et brev fra Adele. Hun er døende og beder
indtrængende Kamryn om at adoptere sin datter Tegan. Men med sit
uforpligtende singleliv og sin strålende karriere er det sidste Kamryn
har brug for en fem-årig til at forstyrre det hele. Og da slet ikke en,

der minder hende om ekskæresten.

For at gøre alting endnu mere kompliceret dukker Nate atter op på
scenen samtidig med at Kamryns øretæveindbydende nye chef
bestræber sig på at gøre hendes liv så besværligt som muligt…

Meget mod sin vilje bliver Kamryn nødt til at forholde sig til de store
ting i livet: tilgivelse, ansvar og ikke mindst kærlighed. Solgt i flere
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