
Byens bedste parti
Hent bøger PDF

Ingeborg Vollquartz
Byens bedste parti Ingeborg Vollquartz Hent PDF Vibeke Fasting er uden tvivl byens bedste parti – ikke i
kraft af sit ydre, som bestemt ikke er noget råbe hurra for, og heller ikke for hendes sind, som ingen rigtig
bider mærke i, men fordi hendes far er byens eneste millionær. For første gang i sit tyveårige liv er Vibeke
blevet forelsket, men en morgen hører hun fra sin elskedes egen mund, at han ikke engang er villig til at
overveje hende – og det på trods af hendes fars penge og hans egen voksende gæld. Da den unge mands

familie til gengæld får pengeproblemer, får piben en anden lyd, men Vibeke må nu spørge sig selv, om hun er
villig til at gifte sig med en mand, der knap nok ville tage hende for pengenes skyld – en mand, som hun

ganske vist stadig elsker.

 

Vibeke Fasting er uden tvivl byens bedste parti – ikke i kraft af sit
ydre, som bestemt ikke er noget råbe hurra for, og heller ikke for

hendes sind, som ingen rigtig bider mærke i, men fordi hendes far er
byens eneste millionær. For første gang i sit tyveårige liv er Vibeke
blevet forelsket, men en morgen hører hun fra sin elskedes egen

mund, at han ikke engang er villig til at overveje hende – og det på
trods af hendes fars penge og hans egen voksende gæld. Da den unge
mands familie til gengæld får pengeproblemer, får piben en anden
lyd, men Vibeke må nu spørge sig selv, om hun er villig til at gifte
sig med en mand, der knap nok ville tage hende for pengenes skyld –

en mand, som hun ganske vist stadig elsker.

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Byens bedste parti&s=dkbooks


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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


