
Shopaholic i medgang og modgang
Hent bøger PDF

Sophie Kinsella

Shopaholic i medgang og modgang Sophie Kinsella Hent PDF Rebecca Bloomwood er lykkelig. Hun har
endelig fået sit drømmejob som personlig indkøber (tænk, at bruge andre folks penge - og blive betalt for

det!!!). Hun bor i en fantastisk lejlighed på Manhattan sammen med sin kæreste, Luke. De har endda en fælles
bankkonto, selvom de ikke kan blive helt enige om, om en Mui Mui-nederdel er en uundværlig del af

husholdningen.

Så frier Luke! Og Rebeccas liv ændres dramatisk. Hendes mor vil holde brylluppet i England, og hun glæder
sig til at se Rebecca i sin gamle brudekjole. Lukes mor vil holde en kæmpe bryllupsfest på Plaza i New York
med alle byens berømtheder. Rebecca har meget svært ved at vælge, og helt ærligt, det er meget sjovere at
prøvesmage kager, se på kjoler og finde ud af, hvad hun ønsker sig. Tiden går, og på begge sider af Atlanten

bliver der lagt planer, og nu skal Rebecca og Luke giftes på to kontinenter på én dag ...

Man bliver jo kun gift én gang, ikke?
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