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Toscana tur og retur Åsa Hellberg Hent PDF Da Sara Raphael køber en motorcykel for en slik og ser
rejseannoncen, findes der kun en mulighed: Hun må få sin bedste veninde med på ideen og tage til Toscana.

Tiden er kommet til at konfrontere gamle spøgelser.

Den kendte forfatter Jessica Romin, der altid er iført stiletter, skraldgriner af Saras forslag. Hvordan det
alligevel hænder, at hun nogle dage senere sidder bagpå Saras motorcykel i lædertøj, kan hun ikke forklare

over for sig selv.

Det bliver en eventyrlig rejse til et magisk sted, som Sara kun kender alt for godt. Et italiensk slot, hvis
brystværn, tårne og vinkælder gemmer på hemmeligheder og romantik. Men snart afsløres sandheder, som

vender op og ned på tilværelsen for begge veninder.

Toscana tur og retur er en romantisk komedie om modne kvinder, masser af kærlighed og en halvtom
benzintank.

Åsa Hellberg (f. 1962) har tidligere udgivet romanerne Sonjas sidste vilje og Verden er lille.

Om Sonjas sidste vilje:
"Sørg for at have plads til kleenex og latterkramper undervejs."
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rejseannoncen, findes der kun en mulighed: Hun må få sin bedste
veninde med på ideen og tage til Toscana. Tiden er kommet til at
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Den kendte forfatter Jessica Romin, der altid er iført stiletter,
skraldgriner af Saras forslag. Hvordan det alligevel hænder, at hun
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