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Honeymoon i Paris Jojo Moyes Hent PDF Forlaget skriver: Fin lille kærlighedsfortælling fra byernes by om
to nygifte par, hvis historier på overraskende vis griber ind i hinanden, selvom næsten et helt århundrede

skiller dem.2002.

Liv Halston har noget impulsivt giftet sig med arkitekten David, som hun kun har kendt i tre måneder. Nu er
de taget til Paris på bryllupsrejse, men det er på ingen måde den romantiske tur, som Liv havde glædet sig
til.Halvfems år tidligere er et andet par netop blevet gift i Paris: provinspigen Sophie har forelsket sig i

Edouard, en talentfuld kunstner uden sans for penge, og Sophie opdager, at livet som kunstnerhustru er noget
mere kompliceret, end hun havde forestillet sig. Begge kvinder må sande, at lykken er lunefuld, og at

jalousien og tvivlen ligger på lur, lige når man tror sig allermest lykkelig. 
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