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Alt for tæt på Abbi Glines Hent PDF "Mit bryst snørede sig så hårdt sammen, at det var et under, jeg kunne

trække vejret. For slet ikke at tale om at sige noget. Jeg var gravid med hans barn ... vores barn. Men løgnene.
Bedraget. Den, han var. Alt det holdt mig tilbage fra at sige det, han fortjente at få at vide. Jeg kunne ikke. Og
det var forkert. Jeg var egoistisk. Det vidste jeg godt. Men det forandrede ikke noget. Det barn, jeg ventede,
ville måske aldrig komme til at kende ham." Blaire og Rushs forhold stopper brat, da hun finder ud af, at han
har holdt noget skjult for hende. Da sandheden kommer frem, vender det op og ned på alt i Blaires verden, og
hun flygter fra Rosemary Beach og hjem til Alabama og ekskæresten Cain og det trygge liv, hun havde der,
før hendes mor døde. Her gør Blaire alt for at finde sig selv igen og lære at leve uden Rush, der endegyldigt
har bevist, at hun ikke kan regne med ham og hans loyalitet og kærlighed til hende. Snart finder Blaire dog
ud af, at hun er gravid med Rushs barn, og derfor tvinges hun til at se sin fortid med Rush i øjnene og tage
stilling til, om hun vil lukke ham tilbage i sit liv. Samtidig forsøger Rush desperat at vinde Blaire tilbage,

men Blaire er mere fanget end nogen sinde før mellem den lidenskabelig og berusende kærlighed til Rush og
fornuften, der siger hende, at hun skal holde sig fra ham for at passe på sig selv - og deres kommende barn.
For hvor mange chancer skal Rush egentlig have, og hvordan ved Blaire, om der er andet, han holder skjult

for hende ... Alt for tæt på er efterfølgeren til Alt for mange hemmeligheder i Abbi Glines' populære
'Rosemary Beach'-serie. Abbi Glines (f. 1977) er en amerikansk forfatter med flere populære serier bag sig, og

hendes bøger har ligget nr. 1 på bestsellerlisterne hos både New York Times, USA Today og Wall Street
Journal. Hun bor i Alabama i USA med sin familie.

 

"Mit bryst snørede sig så hårdt sammen, at det var et under, jeg
kunne trække vejret. For slet ikke at tale om at sige noget. Jeg var
gravid med hans barn ... vores barn. Men løgnene. Bedraget. Den,

han var. Alt det holdt mig tilbage fra at sige det, han fortjente at få at
vide. Jeg kunne ikke. Og det var forkert. Jeg var egoistisk. Det vidste
jeg godt. Men det forandrede ikke noget. Det barn, jeg ventede, ville
måske aldrig komme til at kende ham." Blaire og Rushs forhold
stopper brat, da hun finder ud af, at han har holdt noget skjult for



hende. Da sandheden kommer frem, vender det op og ned på alt i
Blaires verden, og hun flygter fra Rosemary Beach og hjem til

Alabama og ekskæresten Cain og det trygge liv, hun havde der, før
hendes mor døde. Her gør Blaire alt for at finde sig selv igen og lære
at leve uden Rush, der endegyldigt har bevist, at hun ikke kan regne
med ham og hans loyalitet og kærlighed til hende. Snart finder Blaire
dog ud af, at hun er gravid med Rushs barn, og derfor tvinges hun til
at se sin fortid med Rush i øjnene og tage stilling til, om hun vil

lukke ham tilbage i sit liv. Samtidig forsøger Rush desperat at vinde
Blaire tilbage, men Blaire er mere fanget end nogen sinde før mellem
den lidenskabelig og berusende kærlighed til Rush og fornuften, der
siger hende, at hun skal holde sig fra ham for at passe på sig selv - og
deres kommende barn. For hvor mange chancer skal Rush egentlig
have, og hvordan ved Blaire, om der er andet, han holder skjult for

hende ... Alt for tæt på er efterfølgeren til Alt for mange
hemmeligheder i Abbi Glines' populære 'Rosemary Beach'-serie.

Abbi Glines (f. 1977) er en amerikansk forfatter med flere populære
serier bag sig, og hendes bøger har ligget nr. 1 på bestsellerlisterne
hos både New York Times, USA Today og Wall Street Journal. Hun

bor i Alabama i USA med sin familie.
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