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Et hjem til Frankie Maeve Binchy Hent PDF Alting er, som det altid har været hos ægteparret Charles og
Josie Lynch. Lige indtil de får besøg af Charles’ niece Emily fra USA, der har besluttet sig for at rejse i Irland

for at finde sine rødder.

Der går ikke mange dage, før hun med sin enorme energi og positive ånd har fået vendt op og ned på det hele.
Ikke mindst på Noel, Lynch-parrets dovne og drikfældige søn, der får sig noget af en overraskelse, da han
pludselig bliver konfronteret med den unge kvinde Stella, der ligger for døden. Og som er højgravid. Med

Noels barn.

Efter mange overvejelser går Noel med til at påtage sig ansvaret for den lille pige Frankie, solidt sekunderet
af alle de hjertevarme mennesker, der er omkring ham.

Men der er en slange i paradiset, nemlig den emsige socialrådgiver Moira, der leder efter sprækker i den
idylliske facade, så hun én gang for alle kan få fjernet Frankie fra Noel og placeret hende i en mere normal

familie.

 

Alting er, som det altid har været hos ægteparret Charles og Josie
Lynch. Lige indtil de får besøg af Charles’ niece Emily fra USA, der

har besluttet sig for at rejse i Irland for at finde sine rødder.

Der går ikke mange dage, før hun med sin enorme energi og positive
ånd har fået vendt op og ned på det hele. Ikke mindst på Noel,
Lynch-parrets dovne og drikfældige søn, der får sig noget af en
overraskelse, da han pludselig bliver konfronteret med den unge

kvinde Stella, der ligger for døden. Og som er højgravid. Med Noels
barn.

Efter mange overvejelser går Noel med til at påtage sig ansvaret for
den lille pige Frankie, solidt sekunderet af alle de hjertevarme

mennesker, der er omkring ham.

Men der er en slange i paradiset, nemlig den emsige socialrådgiver
Moira, der leder efter sprækker i den idylliske facade, så hun én gang
for alle kan få fjernet Frankie fra Noel og placeret hende i en mere

normal familie.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Et hjem til Frankie&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


