
Bridget Jones: Vild med ham
Hent bøger PDF

Helen Fielding
Bridget Jones: Vild med ham Helen Fielding Hent PDF Gensyn med Bridget Jones, der nu bokser med livet
som moderne single-mor og med livsvigtige spørgsmål som: br br ER DET AT GÅ I SENG MED EN efter to
dates og seks ugers sms-udveksling det samme som at gifte sig efter to møder og seks ugers brev-udveksling

på Jane Austens tid? br br HVAD GØR DU, når en veninde fejrer sin 60 års fødselsdag samme dag, din
kæreste fejrer sin 30 års? br br ER DET FORKERT at lyve om sin alder, når man dater online? br br
TWEETER DALAI LAMA selv, eller er det hans assistent? br br VILD MED HAM er aktuel, øm,

bevægende, vittig, klog og hamrende morsom. br br Bridget Jones er blevet ældre, men ikke nødvendigvis
klogere. Hun har stadig store udfordringer på alle livets områder og er med internet-dating, Twitter og

Facebook blevet indfanget af de sociale medier - en disciplin, der ikke er let at styre ... "Bridget Jones fører
heldigvis fortsat dagbog. Som 50-årig har hun fået nye problemer, men er stadigvæk lige sjov. [...] Fieldings

Bridget Jones-figur er morsom og elskelig." - Kristeligt Dagblad
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