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En stor pærevælling Jenny Valentine Hent PDF I løbet af de sidste to år har Rowan bare kunnet se til, mens
familien er faldet fra hinanden. Hendes storebror er død, moren har udviklet en depression og faren er flyttet.
Det er op til Rowan at holde sammen på det hele – ikke mindst for sin seks-årige lillesøsters skyld. Men hvor
længe kan hun opretholde facaden? Da hun en dag bliver antastet af en ung fyr, som insisterer på, at hun lige
har tabt det negativ, han står med i hånden, begynder tingene at tage en helt ny og uventet drejning. En stor
pærevælling er på trods af sit barske emne en gribende feel-good bog om en række små tilfældigheder, der
tilsammen kommer til at udgøre den helt store forandring i 16-årige Rowan Clarks liv. "En livsbekræftende,

morsom, romantisk bog." Sunday Times"
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