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I det skjulte Lynn Austin Hent PDF Det er ti år siden, Eliza kom til Wyatts Frugtplantage, drevet af en dyb
længsel efter et hjem, hvor hun kunne slå rødder. Nu er hun enke på gården med tre små børn, håbløst

forgældet og overbevist om, at hun selv må rede alle trådene ud.

Da en fremmed mand en dag kommer og spørger efter arbejde og mad, er hun sikker på, at han blot er endnu
et af Depressionens desperate ofre. Men hans opførsel og måde at udføre daglejerarbejdet på, rejser en række
ubesvarede spørgsmål. Eliza drages imod ham, men frygter samtidig, at han skjuler noget i sin fortid, som kan
ødelægge alt det, hun har kæmpet for at opnå. Men den fremmede er ikke ene om at lægge låg på en del af sit

liv. Eliza selv vogter over en hemmelighed fra fortiden, som hun vil gå langt for at beholde.

 

Det er ti år siden, Eliza kom til Wyatts Frugtplantage, drevet af en
dyb længsel efter et hjem, hvor hun kunne slå rødder. Nu er hun enke
på gården med tre små børn, håbløst forgældet og overbevist om, at

hun selv må rede alle trådene ud.

Da en fremmed mand en dag kommer og spørger efter arbejde og
mad, er hun sikker på, at han blot er endnu et af Depressionens

desperate ofre. Men hans opførsel og måde at udføre daglejerarbejdet
på, rejser en række ubesvarede spørgsmål. Eliza drages imod ham,
men frygter samtidig, at han skjuler noget i sin fortid, som kan

ødelægge alt det, hun har kæmpet for at opnå. Men den fremmede er
ikke ene om at lægge låg på en del af sit liv. Eliza selv vogter over en

hemmelighed fra fortiden, som hun vil gå langt for at beholde.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=I det skjulte&s=dkbooks

