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bestsellerforfatteren Nina Jones til Ember Island for at se til sin oldemors gamle hus. Nina lider af

skriveblokade, og da huset viser sig at være ramt af svære stormskader, beslutter Nina at blive på øen, indtil
huset er i orden – i håb om at hun i nye omgivelser kan få skrevet sin roman færdig. På Ember Island møder
hun marinebiologen Joe, der hjælper hende med huset. Hun er ved første møde tiltrukket af hans maskuline
energi og varme personlighed, men Nina bærer på en dyb hemmelighed, der gør det umuligt nogensinde at
binde sig til en mand igen. I huset finder hun sin oldemors gamle dagbogsoptegnelser, og Nina beslutter sig
for at finde ud af mere om oldemorens liv. Hun er imidlertid ikke alene om at gå på opdagelse i fortiden. En
journalist graver i Ninas historie, og snart må hun stå ansigt til ansigt med fortidens hemmeligheder. Fortid og
nutid flettes sammen i en fængslende kærlighedsroman, der tager læseren med på en gribende og farefuld

rejse fra 1890’ernes England til Australien i dag

 

Forlaget skriver: En voldsom storm sender bestsellerforfatteren Nina
Jones til Ember Island for at se til sin oldemors gamle hus. Nina lider

af skriveblokade, og da huset viser sig at være ramt af svære
stormskader, beslutter Nina at blive på øen, indtil huset er i orden – i
håb om at hun i nye omgivelser kan få skrevet sin roman færdig. På
Ember Island møder hun marinebiologen Joe, der hjælper hende med
huset. Hun er ved første møde tiltrukket af hans maskuline energi og
varme personlighed, men Nina bærer på en dyb hemmelighed, der
gør det umuligt nogensinde at binde sig til en mand igen. I huset

finder hun sin oldemors gamle dagbogsoptegnelser, og Nina beslutter
sig for at finde ud af mere om oldemorens liv. Hun er imidlertid ikke
alene om at gå på opdagelse i fortiden. En journalist graver i Ninas

historie, og snart må hun stå ansigt til ansigt med fortidens
hemmeligheder. Fortid og nutid flettes sammen i en fængslende

kærlighedsroman, der tager læseren med på en gribende og farefuld
rejse fra 1890’ernes England til Australien i dag

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Øens hemmeligheder&s=dkbooks

