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Feriegæsterne Emma Straub Hent PDF For Franny og Jim var turen til Mallorca med deres to børn og venner

oprindeligt tænkt som en slags fest. De har 35-års bryllupsdag, og deres datter, Sylvia, er netop blevet
student. Den solbeskinnede ø med de smukke bjerge, strande og tennisbaner virker da også som det perfekte
sted at lægge de spændinger, der ulmede hjemme på Manhattan, bag sig. Men ikke alt går efter planen. Der er
knas i Franny og Jims ægteskab, Sylvias bror, Bobby, medbringer sin noget ældre kæreste, som hans mor
aldrig har brudt sig om, og Frannys bedste ven, Charles, og hans mand tumler med deres egne problemer,
mens de samtidig forsøger at agere mæglere i Post-familien. I løbet af de to uger kommer en lang række
hemmeligheder for en dag, ydmygelserne står i kø, og barndommens rivalisering blusser op for fuld kraft.

Men heldigvis er der håb forude … Med skæv humor og kolossal kærlighed til sine karakterer leverer Emma
Straub en vidunderlig ferieroman om en familie i forandring, om venskab – og ikke mindst kærlighed.

 

For Franny og Jim var turen til Mallorca med deres to børn og
venner oprindeligt tænkt som en slags fest. De har 35-års

bryllupsdag, og deres datter, Sylvia, er netop blevet student. Den
solbeskinnede ø med de smukke bjerge, strande og tennisbaner virker
da også som det perfekte sted at lægge de spændinger, der ulmede
hjemme på Manhattan, bag sig. Men ikke alt går efter planen. Der er
knas i Franny og Jims ægteskab, Sylvias bror, Bobby, medbringer sin

noget ældre kæreste, som hans mor aldrig har brudt sig om, og
Frannys bedste ven, Charles, og hans mand tumler med deres egne
problemer, mens de samtidig forsøger at agere mæglere i Post-

familien. I løbet af de to uger kommer en lang række hemmeligheder
for en dag, ydmygelserne står i kø, og barndommens rivalisering
blusser op for fuld kraft. Men heldigvis er der håb forude … Med
skæv humor og kolossal kærlighed til sine karakterer leverer Emma



Straub en vidunderlig ferieroman om en familie i forandring, om
venskab – og ikke mindst kærlighed.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

