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I tre år har Isla haft et crush på den indadvendte tegner Josh, som hun går i klasse med på School of America i
Paris.

I sommerferien møder hun ham tilfældigt på Manhattan, og romantikken begynder at blomstre. Men i løbet af
skoleåret er både hun og Josh dog tvunget til at konfrontere de udfordringer, som alle unge par må gå
igennem: familiedrama, usikkerhed omkring ens valg for fremtiden og risikoen for at blive adskilt.

Med New York, Paris og Barcelona som baggrund byder denne søde og fantastiske historie om ægte
kærlighed også på et gensyn med de elskede karakterer Anna, Étienne, Lola og Cricket fra bøgerne Anna og

det franske kys og Lola og naboens søn.

LÆSERNE SKREV
"Sidder her og læser de sidste sider med tårer løbende ned af mine kinder! Stephanie Perkins har gjort det

igen, Isla og jagten på lykke er gået lige i hjertet på mig."
- Lotte Birkelund Andersen

"Det er svært at forestille sig en mere romantisk fortælling end ISLA OG JAGTEN PÅ LYKKE."
- Bookpage

"Jeg kan slet ikke få mine arme ned. Isla og Jagten på Lykke er Stephanie Perkins suveræne bedste bog til
dato."

- Winnie Jæger

""Isla og jagten på lykke" er skrevet af Stephanie Perkins, der tager os med på et romantisk og fint lille
eventyr."

- frklitteratur.blogspot.dk

 

Anbefalet af John Green og Rainbow Rowell.

I tre år har Isla haft et crush på den indadvendte tegner Josh, som
hun går i klasse med på School of America i Paris.

I sommerferien møder hun ham tilfældigt på Manhattan, og
romantikken begynder at blomstre. Men i løbet af skoleåret er både
hun og Josh dog tvunget til at konfrontere de udfordringer, som alle
unge par må gå igennem: familiedrama, usikkerhed omkring ens valg

for fremtiden og risikoen for at blive adskilt.

Med New York, Paris og Barcelona som baggrund byder denne søde
og fantastiske historie om ægte kærlighed også på et gensyn med de
elskede karakterer Anna, Étienne, Lola og Cricket fra bøgerne Anna

og det franske kys og Lola og naboens søn.



LÆSERNE SKREV
"Sidder her og læser de sidste sider med tårer løbende ned af mine
kinder! Stephanie Perkins har gjort det igen, Isla og jagten på lykke

er gået lige i hjertet på mig."
- Lotte Birkelund Andersen

"Det er svært at forestille sig en mere romantisk fortælling end ISLA
OG JAGTEN PÅ LYKKE."

- Bookpage

"Jeg kan slet ikke få mine arme ned. Isla og Jagten på Lykke er
Stephanie Perkins suveræne bedste bog til dato."

- Winnie Jæger

""Isla og jagten på lykke" er skrevet af Stephanie Perkins, der tager
os med på et romantisk og fint lille eventyr."

- frklitteratur.blogspot.dk

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Isla og jagten på lykke&s=dkbooks

