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I månens skær Patti Callahan Henry Hent PDF I Patti Callahan Henrys gribende roman opdager en kvinde, at

selvom livet har gjort hende til både hustru og mor, kan hun ikke glemme mindet om sin store, første
kærlighed … Som de fleste mødre har Amy set frem til den dag, hvor hendes søn skulle tage sin første rigtige
kæreste med hjem. Men da det sker, venter der Amy et chok. Pigens far er ingen anden end Nick Lowry, den
collegekæreste, der vandt hendes hjerte og siden forlod hende uden forklaring. Hun har ikke glemt, hvad hun
følte for Nick, og mysteriet om hans svigt plager hende stadig. Livet har været gunstigt for Amy. Hendes

ægteskab er godt, og børnene trives. Men nu hvor Nick er tilbage i hendes liv, kan hun ikke lade være med at
tænke på den strand, hvor de svor hinanden evig troskab, dengang for 20 år siden. Hun kan heller ikke lade
være med at tænke på den kvinde, hun var … fuld af lidenskab og håb. Hvad skal hun stille op med fristelsen
til at leve det liv, hun engang drømte om? Og hvad hvis det betyder, at hun skal svigte alle dem, hun har kær?
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