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Din for evigt Therese Fowler Hent PDF Meg er succesfuld jordemoder, men lever i et rutinepræget,
kærlighedsforladt ægteskab med Brian. Teenagedatteren Savannah har sit eget liv med veninder, skole og

hemmelig netdating, der er ved at udvikle sig i en faretruende retning. Meg føler ikke, at hun kan komme ind
på livet af hverken sin mand eller datter, og de tre lever separate liv i deres store, dyre hus i Florida.

Fortiden spøger, og Meg tænker ofte på ungdomskæresten Carson, som hun følte sig tvunget til at opgive, da
Brian tilbød at udfri forældrenes gæld – mod ægteskab. Carson er i mellemtiden blevet en succesfuld

rockstjerne, og formiddagsaviserne er fulde af historier om det forestående bryllup med Val, en gudesmuk
professionel surfer.

Da Meg en dag får mistanke om, at hun måske er alvorligt syg, står hun foran store udfordringer. Savannah er
ude på dybt vand, og har Meg overhovedet en chance for at nå ind til sin datter? Og hvad med Carson, der
aldrig har fået den fulde sandhed at vide? Meg bliver tvunget til at overveje om hendes store offer for

familien har ført hendes tilværelse i den rigtige retning. Er det mon for sent at få det liv, hun altid har drømt
om?

Din for evigt er Therese Fowlers gribende debutroman om de mange valg og realiteter, som livet stiller os
over for. Ægteskabet, børn, drømme, sygdom og den store, svære kærlighed.

 

Meg er succesfuld jordemoder, men lever i et rutinepræget,
kærlighedsforladt ægteskab med Brian. Teenagedatteren Savannah
har sit eget liv med veninder, skole og hemmelig netdating, der er
ved at udvikle sig i en faretruende retning. Meg føler ikke, at hun
kan komme ind på livet af hverken sin mand eller datter, og de tre

lever separate liv i deres store, dyre hus i Florida.

Fortiden spøger, og Meg tænker ofte på ungdomskæresten Carson,
som hun følte sig tvunget til at opgive, da Brian tilbød at udfri

forældrenes gæld – mod ægteskab. Carson er i mellemtiden blevet en
succesfuld rockstjerne, og formiddagsaviserne er fulde af historier
om det forestående bryllup med Val, en gudesmuk professionel

surfer.

Da Meg en dag får mistanke om, at hun måske er alvorligt syg, står
hun foran store udfordringer. Savannah er ude på dybt vand, og har
Meg overhovedet en chance for at nå ind til sin datter? Og hvad med
Carson, der aldrig har fået den fulde sandhed at vide? Meg bliver
tvunget til at overveje om hendes store offer for familien har ført
hendes tilværelse i den rigtige retning. Er det mon for sent at få det

liv, hun altid har drømt om?

Din for evigt er Therese Fowlers gribende debutroman om de mange
valg og realiteter, som livet stiller os over for. Ægteskabet, børn,

drømme, sygdom og den store, svære kærlighed.
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