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Noget om Grace Carey Heywood Hent PDF Sorgens fem faser: benægtelse, vrede, forhandling, depression,
accept ... Stedet er det kolde og barske Ohio, USA. Den unge klinikassistent Grace, bor sammen med sit livs
kærlighed, Jon, i en lille uprætentiøs lejlighed i en halvkedelig forstad til Cleveland. Grace er helt sikker på,
at Jon er manden i hendes liv. Eller det vil sige, at sådan har det været indtil for nylig. For efter at Jon har
mistet sit arbejde, er han begyndt at opføre sig anderledes. Og ikke på en god måde. Grace er måske ikke

længere helt så sikker på, at forholdet kan bære, men det er ikke noget hun tør indrømme. For bortset fra Jon,
er Grace alene i verden. Hendes forældre er døde i en bilulykke, hun er enebarn og hendes bedsteforældre er
for længst borte. Men pludselig en dag dukker et uventet brev op som sender hende ud i en hvirvelvind af
forandringer. Nogle gange er det sværeste i livet at give slip. Carey Heywood erNew York Times og USA
Today bestsellerforfatter. Hun har skrevet 21 bøger og har mange flere på vej. Hun er født og opvokset i

Alexandria, Virginia. Hun bor sammen med sin mand, tre – nogle gange bedårende – børn, en gavtyv af en
sort kat og deres fire kilo tunge kamp-Yorkshire Terrier.
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hende ud i en hvirvelvind af forandringer. Nogle gange er det
sværeste i livet at give slip. Carey Heywood erNew York Times og
USA Today bestsellerforfatter. Hun har skrevet 21 bøger og har

mange flere på vej. Hun er født og opvokset i Alexandria, Virginia.
Hun bor sammen med sin mand, tre – nogle gange bedårende – børn,
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