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Den store kærlighed Sarah Dunn Hent PDF Alison Hopkins og hendes kæreste Tom er lykkelige sammen –
tror Alison, lige til den aften, hvor de har inviteret gæster, og Tom går ned for at købe sennep – uden at

komme hjem igen. I stedet ringer han til Alison og meddeler, at deres forhold er slut, og at han er gået tilbage
til sin gamle kæreste.

Hvad nu? I en tilstand af chok skal Alison i gang med at stykke et nyt liv sammen til sig selv. Hun prøver
hårdt at nyde friheden, kaster sig ud i en affære med sin nye chef og får et uventet tilbud fra en gammel ven.

Imidlertid fortryder Tom og vil have hende tilbage. Hvad vil Alison? Krise!

En skønt fortalt moderne LOVE STORY, som mange læsere vil elske, grine med og genkende. Findes den
store kærlighed? Og hvordan finder man den så?

OM DEN STORE KÆRLIGHED
Det er nok en bog, hvor formen næsten overskygger indholdet, en rigtig sjov, let og luftig "feel-good-bog".
Pointen er nok, at nu, hvor en kvinde KAN klare sig uden en mand, så kan hun tillade sig at tro på den

romantiske kærlighed. Den føles som et mix af Italiensk for begyndere og Sushi for begyndere. - Beth Høst,
lektør.
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