
Den tavse fontæne
Hent bøger PDF

Rebecca James

Den tavse fontæne Rebecca James Hent PDF Forlaget skriver: ”Han bliver aldrig din. Han vil altid være
min.”Ordene griner op mod mig. Blækket er udtværet og mørkt, nedkradset hurtigt, rystende og fortvivlet,

som af en, der er gået fra forstanden. Los Angeles, 1976. Den smukke Vivian Lockart er en funklende stjerne i
Hollywood, da hun møder den unge, italienske læge Giovanni Moretti. Forelskede og nygifte rejser de til

Gios gamle familiehus i Italien, men Gio har hemmeligheder, og særlig én person nægter at give slip på ham
…London, 2016. Jorden ulmer under Lucy Whittaker. En skandale, der vil gøre hende til Londons mest

forhadte kvinde, er ved at eksplodere. Da hun får mulighed for at arbejde som stuepige i et stort hus oppe i de
italienske bjerge, pakker hun sit hårdt medtagede hjerte og sine knuste drømme og rejser afsted. I huset bor en
mystisk, ældre kvinde, der har trukket sig tilbage fra verden. Der er noget ildevarslende og gådefuldt over
huset, og det går langsomt op for Lucy, at det gemmer på hemmeligheder. Hemmeligheder om en tragedie,

kærlighed og besættelse …

 

Forlaget skriver: ”Han bliver aldrig din. Han vil altid være
min.”Ordene griner op mod mig. Blækket er udtværet og mørkt,

nedkradset hurtigt, rystende og fortvivlet, som af en, der er gået fra
forstanden. Los Angeles, 1976. Den smukke Vivian Lockart er en
funklende stjerne i Hollywood, da hun møder den unge, italienske
læge Giovanni Moretti. Forelskede og nygifte rejser de til Gios

gamle familiehus i Italien, men Gio har hemmeligheder, og særlig én
person nægter at give slip på ham …London, 2016. Jorden ulmer
under Lucy Whittaker. En skandale, der vil gøre hende til Londons
mest forhadte kvinde, er ved at eksplodere. Da hun får mulighed for
at arbejde som stuepige i et stort hus oppe i de italienske bjerge,
pakker hun sit hårdt medtagede hjerte og sine knuste drømme og

rejser afsted. I huset bor en mystisk, ældre kvinde, der har trukket sig
tilbage fra verden. Der er noget ildevarslende og gådefuldt over

huset, og det går langsomt op for Lucy, at det gemmer på
hemmeligheder. Hemmeligheder om en tragedie, kærlighed og

besættelse …

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Den tavse fontæne&s=dkbooks

