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Vildt forelsket Luanne Rice Hent PDF Georgie Symonds troede ikke, at noget kunne komme mellem hende
og det perfekte ægteskab med Nick. Nick og hende er bestemt for hinanden, det ved alle, og deres liv ved den

idylliske flodbred i Connecticut, hvor også Georgies familie bor, er perfekt.

Men på det sidste har Nick haft mere end almindelig travlt med sit job på Wall Street i New York, og Georgie
begynder at plages af en forfærdelig tvivl, er alt mellem dem nu også som det skal være? For at aflede sin
opmærksom, starter hun sin egen lille virksomhed, Swifts Oberservatorium, der undersøger og kortlægger

mennesker, hvis liv er blevet ændret af tragedier.

Men det er først, da en fremmed banker på hendes dør, at Georgie indser, at når ens gamle drømme er ved at
fordufte, er det på tide at få sig nogle nye.

 

Georgie Symonds troede ikke, at noget kunne komme mellem hende
og det perfekte ægteskab med Nick. Nick og hende er bestemt for
hinanden, det ved alle, og deres liv ved den idylliske flodbred i

Connecticut, hvor også Georgies familie bor, er perfekt.

Men på det sidste har Nick haft mere end almindelig travlt med sit
job på Wall Street i New York, og Georgie begynder at plages af en
forfærdelig tvivl, er alt mellem dem nu også som det skal være? For
at aflede sin opmærksom, starter hun sin egen lille virksomhed,

Swifts Oberservatorium, der undersøger og kortlægger mennesker,
hvis liv er blevet ændret af tragedier.

Men det er først, da en fremmed banker på hendes dør, at Georgie
indser, at når ens gamle drømme er ved at fordufte, er det på tide at

få sig nogle nye.
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