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Bridget Jones - på randen af fornuft Helen Fielding Hent PDF Bridget Jones er tilbage med sine rablende og
vittige betroelser til dagbogen og veninderne. Hudløst ærlig og med en evne til at ramme lige dér, hvor det

gør mest mest ondt - men altid så man må grine med.

I Bridget Jones' dagbog fandt Bridget endelig sin drømmemand, Darcy, og fremtiden tegnede lys. Men nu
begynder hverdagen med uvaskede underbukser og opvask, der skal deles demokratisk. Bridget indser, at det

ikke altid er lykken at have drømmemanden inden for rækkevidde - især ikke når han befinder sig i din
lejlighed. Bridget tager tilflugt i 90'ernes talløse selvhjælpsbøger, blot for at blive endnu mere forvirret. Der
skal en rejse til anden side af jordkloden samt trusler på livet til, for at hun endelig kan forene billedet af

drømmemanden og ham med de snavsede underbukser.

OBS! Lydkvaliteten af denne indlæsning ligger under moderne standarder.

Helen Fielding er en engelsk journalist og forfatter til bestsellerne "Bridget Jones‘ dagbog", "Bridget Jones:
På randen ad fornuft" og "Bridget Jones: Vild med ham". Hun har desuden været med til at skrive

manuskriptet til filmatiseringerne med Renee Zellweger i hovedrollen.

 

Bridget Jones er tilbage med sine rablende og vittige betroelser til
dagbogen og veninderne. Hudløst ærlig og med en evne til at ramme
lige dér, hvor det gør mest mest ondt - men altid så man må grine

med.

I Bridget Jones' dagbog fandt Bridget endelig sin drømmemand,
Darcy, og fremtiden tegnede lys. Men nu begynder hverdagen med
uvaskede underbukser og opvask, der skal deles demokratisk.

Bridget indser, at det ikke altid er lykken at have drømmemanden
inden for rækkevidde - især ikke når han befinder sig i din lejlighed.
Bridget tager tilflugt i 90'ernes talløse selvhjælpsbøger, blot for at
blive endnu mere forvirret. Der skal en rejse til anden side af

jordkloden samt trusler på livet til, for at hun endelig kan forene
billedet af drømmemanden og ham med de snavsede underbukser.

OBS! Lydkvaliteten af denne indlæsning ligger under moderne
standarder.

Helen Fielding er en engelsk journalist og forfatter til bestsellerne
"Bridget Jones‘ dagbog", "Bridget Jones: På randen ad fornuft" og
"Bridget Jones: Vild med ham". Hun har desuden været med til at
skrive manuskriptet til filmatiseringerne med Renee Zellweger i

hovedrollen.
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