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Nye mål Marcia Willett Hent PDF Der er gået næsten tredive år, siden de tre Chadwick-børn ankom fra Kenya
til The Keep i Devon for at bo hos deres bedstemor Frederica. Og selv om meget har ændret sig i deres liv

siden da, er The Keep stadig den samme varme og trygge rede for hele familien.

Nu er Fliss det nye overhoved på The Keep, og hun har svært ved at udfylde rollen efter sin elskede
bedstemor. Mole er faldet godt til i sin nye familie, den engelske flåde, og Susanna er gift og mor til et lille

barn.

Uanset hvilke problemer, de tre støder på på deres vej gennem tilværelsen, ved de, at The Keep altid vil være
rede til at byde dem velkommen.

Nye Mål er tredje og afsluttende del afMarcia Willetts trilogi om Chadwick-familien.

»Fortællestilen og de følelsesladede undertoner er udsprunget af den klassiske engelske romantradition og
kan minde om Rosamunde Pilchers Konkyliesamlerne«, skrev Femina.
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