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Det lille bageri på strandpromenaden Jenny Colgan Hent PDF Sød og charmerende historie fra den britiske
bestsellerforfatter Jenny Colgan om at turde vælge et helt nyt liv, når man er kørt fast i det, man har. Polly
Waterfords liv er gået i stå. Forholdet til kæresten har længe skrantet, og nu er den tegnestue, de har drevet i
fællesskab på randen af konkurs. Noget må der ske. På sin jagt efter et nyt sted at bo falder Polly over en stor
toværelses med bad, som hun utroligt nok har råd til. Eneste minus er, at den ligger på en lille gudsforladt
tidevandsø i det sydvestlige hjørne af England. Her slår hun sig ned og for at glemme sine sorger kaster hun
sig over sin yndlingshobby: at bage. Polly bager og bager, med en beslutsomhed og en kreativitet, som hun

ikke vidste, at hun havde… Og det går ikke ubemærket hen på den lille ø. Pressen skriver: »En
underholdende feelgood-roman med masser af humor, dramatik og kærlighed […]« ***** – Familie Journal
» […] en fin lille roman til alle os, der elsker Jojo Moyes og at få at vide, at det morads, vi sidder i, rent
faktisk kan forandres. Og nårh ja –  til alle os, der elsker romantik. « **** – Femina »Godt selskab til en

hyggelig weekend.« –  Litteratursiden
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