
Hvem er
Hent bøger PDF

Sophie Kinsella
Hvem er Sophie Kinsella Hent PDF Undskyld, er der nogen, der har set mit liv ...?Lexi er sidst i tyverne og
utilfreds med sit job, sit udseende og sin kæreste. En aften, hvor hun er i byen med sine veninder, snubler hun
og mister bevidstheden. Da hun vågner op på hospitalet, er hendes sidste minde stadig byturen. Men det viser
sig, at hun siden hen har været ude for et trafikuheld, og det nu er 2007. Tre år er forsvundet fuldstændig fra
hendes hukommelse. Derfor genkender hun ikke den smækre sag i spejlet med perfekt hud, tjekket frisure og
snorlige, blændende hvide tænder. Nu begynder arbejdet med at rekonstruere de forgangne tre år: Hvad har
fået hende til at holde af fitnesscentret og kulhydratfattig kost, når hun plejer at foretrække sin sofa og toast
med smør? Og hvordan er fyren Taber-Dave blevet til den smukke og succesrige ægtemand Eric? Hvordan i
alverden er det lykkedes hende at blive chef? Og hvorfor er veninderne ikke himmelrykte over at se hende, da

hun vender tilbage til jobbet?Øv. Måske er det slet ikke lykken for Lexi at have penge, luksus og et
lederjob?Ny roman af forfatteren til Shopaholic-serien.
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