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Lykkens gang Marcia Willett Hent PDF Tre personer, der er forbundet af blodets bånd, men ikke kender til
hinandens eksistens, arver en fjern tantes hus ved Devons kyst – på betingelse af, at de flytter ind i det
sammen. De tre har dog ikke meget til fælles. Den 22-årige Tessa har fundet ud af, at det er bedre at være

alene end sammen med de forkerte mennesker. Will, en pensioneret enkemand, er charmeret af tantens hus og
tiltrukket af hendes husholderske, Isobel. Beatrice, der har 35 år som skoleleder bag sig, trænger til

forandring men finder tanken om at bo sammen med sine slægtninge i Devon latterlig. En magisk juleaften i
huset ved kysten får hende dog på andre tanker. Rundt om trekløveret og husholdersken Isobel udspiller sig
en række uventede begivenheder, der udfordrer deres nye sammenhold. Lykkens gang er en hjertevarm og
rørende fortælling om, hvor fundamentalt det er at høre til og om at have brug for hinanden, uanset hvor i

livet man er.

 

Tre personer, der er forbundet af blodets bånd, men ikke kender til
hinandens eksistens, arver en fjern tantes hus ved Devons kyst – på
betingelse af, at de flytter ind i det sammen. De tre har dog ikke

meget til fælles. Den 22-årige Tessa har fundet ud af, at det er bedre
at være alene end sammen med de forkerte mennesker. Will, en
pensioneret enkemand, er charmeret af tantens hus og tiltrukket af
hendes husholderske, Isobel. Beatrice, der har 35 år som skoleleder
bag sig, trænger til forandring men finder tanken om at bo sammen
med sine slægtninge i Devon latterlig. En magisk juleaften i huset
ved kysten får hende dog på andre tanker. Rundt om trekløveret og
husholdersken Isobel udspiller sig en række uventede begivenheder,
der udfordrer deres nye sammenhold. Lykkens gang er en hjertevarm
og rørende fortælling om, hvor fundamentalt det er at høre til og om

at have brug for hinanden, uanset hvor i livet man er.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Lykkens gang&s=dkbooks

