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En chance til Sinead Moriarty Hent PDF Kate O’Brien er 30 år, single og har netop fået det studieværtjob i
London, som hun har higet efter og sultet sig for at opnå i otte år. I Dublin lever hendes storesøster Fiona et
helt andet liv med mand, tvillingesønner og hyggelig villa. Men da Fiona bliver alvorligt syg, må Kate, under

stor protest, opsige sit job og tage tilbage til sin barndomsby for at hjælpe sin søster.

Tilbage i Irland skal Kate ikke kun affinde sig med sit nye job som barnepige for to femårige drenge. Hun
bliver også hurtigt tvunget til at opgive glamouren og forstå sine valg i forhold til familie, venner og gamle
kærester. Midt i mellem sygdom, småskøre rappere, børn og en utålelig svoger, prøver Kate at finde sig

tilrette.

Måske skal det, hun er flygtet fra, have en chance til?
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