
Velkommen til Floras sommerkøkken
Hent bøger PDF

Jenny Colgan

Velkommen til Floras sommerkøkken Jenny Colgan Hent PDF Topcharmerende roman fra den britiske
bestsellerforfatter Jenny Colgan om den unge kvinde Flora, der forlader sit hektiske liv i London for at åbne

en restaurant i sin hjemby på den skotske ø Mure.

Da Flora MacKenzie forlader den skotske ø Mure og den lille, stille by, hun er vokset op i, ser hun sig ikke
tilbage. Der ved alle, hvem hun er, og ingen lader til nogensinde at ville lade fortid være fortid. I Londons

pulserende byliv kan hun derimod være helt anonym – og give efter for sin håbløse forelskelse i sin
charmerende chef Joel.

Da en arbejdsopgave alligevel tvinger Flora tilbage på øen, befinder hun sig med ét tilbage i sin gamle
tilværelse blandt sine brødre, der er ude af stand til at varetage basalt husarbejde, og faren, som hun knap nok
har talt med siden morens død flere år tidligere. En dag falder Flora dog over en notesbog fuld af opskrifter,
som har tilhørt hendes mor, og lige så stille får hun øjnene op for sin egen kærlighed til madlavning. Inden
hun får set sig om, er hun i gang med at puste liv i en støvet, lille restaurant på havnen, og Flora indser, at
hun er nødt til at gøre op med fortidens fejltagelser, før hun kan finde ud af, hvor hendes fremtid ligger.

Pressen skriver:

»… smelter på tungen som Nutella … Jeg elsker det!«

***** – Femina

»… det er svært ikke at overgive sig til det eventyr, som ”Velkommen til Floras sommerkøkken” er.«

**** – Nordjyske Stiftstidende

»Romantisk og hyggeligt drama med charmerende personer og bedårende natur.«

**** – Familie Journal
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