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Den unge, smarte og ambitiøse ugebladsredaktør Lisa Edwards tror, at hendes verden er brudt sammen, da
hendes fantastiske nye job viser sig at være en forvisning til Dublin, hvor hun skal søsætte et helt nyt

dameblad.

Havde det ikke været for hendes forpjuskede og humørsvingende, men særdeles kønne chef, Jack Devine,
ville hun være snurret omkring på sine stilethæle og have taget det første fly hjem til London. Alt tyder på, at

opgaven vil ende i en fiasko af de helt, helt store. Men hun er Lisa. Hun hader fiasko.

Sushi for begyndere giver en meget morsom og afslørende skildring af yngre kvinders op- og nedture - hvor
det er alles kamp mod alle, hvad enten det gælder mænd, karriere eller den evige jagt efter lykken.

 

Forlaget skriver: Den kendte bestseller nu som paperback i stort
format.

Den unge, smarte og ambitiøse ugebladsredaktør Lisa Edwards tror,
at hendes verden er brudt sammen, da hendes fantastiske nye job
viser sig at være en forvisning til Dublin, hvor hun skal søsætte et

helt nyt dameblad.

Havde det ikke været for hendes forpjuskede og humørsvingende,
men særdeles kønne chef, Jack Devine, ville hun være snurret
omkring på sine stilethæle og have taget det første fly hjem til

London. Alt tyder på, at opgaven vil ende i en fiasko af de helt, helt
store. Men hun er Lisa. Hun hader fiasko.

Sushi for begyndere giver en meget morsom og afslørende skildring
af yngre kvinders op- og nedture - hvor det er alles kamp mod alle,
hvad enten det gælder mænd, karriere eller den evige jagt efter

lykken.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Sushi for begyndere&s=dkbooks

