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Kærlighed i blåt Rosamunde Pilcher Hent PDF ... den engelske forfatter har som altid en historie at fortælle,
og igen får hun både personer og miljø til at leve for læserens indre blik - Lolland-Falsters Folketidende For
første gang i sit liv aner Selina Bruce ikke, hvad morgendagen vil bringe - så organiseret, så tjekket, har

hendes liv indtil da formet sig. Som en streg slået efter en lineal. Ikke at hun er ked af sit liv, slet ikke, der er
bare ikke så mange lyspunkter at se frem til.   Så hvad får hende til impulsivt at rejse til en lille spansk ø,

efterladende en mildest talt forundret - og fortørnet - forlovet kort før brylluppet? Det må være noget ganske
særligt - en far, hun aldrig har kendt, for eksempel, og som hun altid har troet var død.   Da hun kommer til
øen, møder hun den mystiske George Dyer, som bestemt ikke tager imod hende med åbne arme, men som har

nøglen både til Selinas fortid og til hendes hjerte.
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