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· Din nye must-have forfatter, som tager dig ind i den vidunderlige verden af historier om Ava
Bliss.

· Gribende historie om at få dagligdagen til at fungere som hattemager og  med sin ex kæreste,
samt pludselig se intime billeder af sig selv på nettet.

·  Perfekt til fans af Trisha Ashley, Carole Matthews og Katie Fforde

Ava Bliss kæmper dagligt for at få enderne til at mødes i det daglige; hun har en drøm om at kunne leve af at
skræddersy hatte, men der er desværre ikke mange, der vil have syet deres egen hat.

Oveni alle de økonomiske bekymringer har hun sin ekskæreste at trækkes med – og værst af alt nærmer julen
sig.

 På en snedækket decemberaften møder Ava Sam Jermyn. Gnisterne flyver, og ikke nødvendigvis de gode.

Sam hyrer Ava til at lave en hat til en helt speciel person, og dette sætter skub i hendes forretning, men også
en masse andre begivenheder tager fart, da hun pludselig ser intime billeder af sig selv på internettet.

Nogen vil hævne sig på hende og ramme hende personligt.    

 Sue Moorcroft skriver underholdende romaner og noveller om den moderne kvinde og hendes arbejds- og
kærlighedsliv.

En række af hendes romaner har enten været indstillet til eller har vundet priser. Denne roman lå nr. 1 på
Kindles bestsellerliste, da den udkom i England i 2016. Sue Moorcroft er født i Tyskland og har boet både på
Cypern og Malta, før hun slog sig ned i England. Læserne ELSKER Sue Moorcroft, og i hendes hjemland
udkommer hun til meget store lovprisninger: En simpelthen fantastisk historie med et budskab • Fantastisk

roman! • Perfekt læsning, det lover jeg. • Når en bog holder dig vågen til klokken fem om morgenen, er det et
sikkert tegn på en fantastisk læseoplevelse! • Autentisk, gribende, relevant og romantisk. • En vidunderlig og

hyggelig historie.

 

Forlaget skriver:

· Din nye must-have forfatter, som tager dig ind i den
vidunderlige verden af historier om Ava Bliss.

· Gribende historie om at få dagligdagen til at fungere som
hattemager og  med sin ex kæreste, samt pludselig se intime

billeder af sig selv på nettet.

·  Perfekt til fans af Trisha Ashley, Carole Matthews og Katie
Fforde

Ava Bliss kæmper dagligt for at få enderne til at mødes i det daglige;
hun har en drøm om at kunne leve af at skræddersy hatte, men der er

desværre ikke mange, der vil have syet deres egen hat.

Oveni alle de økonomiske bekymringer har hun sin ekskæreste at



trækkes med – og værst af alt nærmer julen sig.

 På en snedækket decemberaften møder Ava Sam Jermyn. Gnisterne
flyver, og ikke nødvendigvis de gode.

Sam hyrer Ava til at lave en hat til en helt speciel person, og dette
sætter skub i hendes forretning, men også en masse andre

begivenheder tager fart, da hun pludselig ser intime billeder af sig
selv på internettet.

Nogen vil hævne sig på hende og ramme hende personligt.    

 Sue Moorcroft skriver underholdende romaner og noveller om den
moderne kvinde og hendes arbejds- og kærlighedsliv.

En række af hendes romaner har enten været indstillet til eller har
vundet priser. Denne roman lå nr. 1 på Kindles bestsellerliste, da den
udkom i England i 2016. Sue Moorcroft er født i Tyskland og har
boet både på Cypern og Malta, før hun slog sig ned i England.

Læserne ELSKER Sue Moorcroft, og i hendes hjemland udkommer
hun til meget store lovprisninger: En simpelthen fantastisk historie
med et budskab • Fantastisk roman! • Perfekt læsning, det lover jeg.
• Når en bog holder dig vågen til klokken fem om morgenen, er det
et sikkert tegn på en fantastisk læseoplevelse! • Autentisk, gribende,

relevant og romantisk. • En vidunderlig og hyggelig historie.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Løftet&s=dkbooks

