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Broen Karen Kingsbury Hent PDF 'Broen' er en kærlighedshistorie skildret på baggrund af en lille boghandels
kamp for overlevelse – en kærlighedshistorie, du sent vil glemme. Hendes historie: Molly Allen er single og
bor i Portland. Hun længes stadig efter den mand, som hun forlod i Tennessee for fem år siden. De havde et
helt særligt forhold til hinanden, som hun aldrig har glemt. Hans historie: Ryan Kelly bor i Nashville. Bag sig
har han en brudt forlovelse og flere års turneren rundt med en country-duo. Han kan stadig for sit indre høre
Mollys blide stemme, som opmuntrer ham til at forfølge sine drømme – Molly, som han ikke kan glemme.
Når minderne trænger sig på, besøger han Broen, den ældste boghandel i Franklins historiske centrum, hvor
Molly og ham engang tilbragte så mange timer sammen. Samlingspunktet: I tredive år har Charlie og Donna
Barton stået bag disken i Broen, hvor folk fra Franklin og omegn altid er blevet mødt med kaffe på kanden,
tid til en snak og reoler fulde af gode bøger, selv når det var sløje tider for boghandlere og e-bøgerne kom på
markedet. Men i maj fejede århundredets oversvømmelse gennem byen og ødelagde næsten alle bøger i

butikken. Tragedien som ændrer alt: Nu trækker banken lejemålet tilbage på Broen. Modløs og uden at kunne
se en ende på problemerne, overvejer Charlie det utænkelige. Men så rammer tragedien, og pludselig ændrer
alt sig. Kan miraklet virkelig ske, at han får en chance mere til trods for desperat fallit og spildte muligheder?

 

'Broen' er en kærlighedshistorie skildret på baggrund af en lille
boghandels kamp for overlevelse – en kærlighedshistorie, du sent vil
glemme. Hendes historie: Molly Allen er single og bor i Portland.
Hun længes stadig efter den mand, som hun forlod i Tennessee for
fem år siden. De havde et helt særligt forhold til hinanden, som hun
aldrig har glemt. Hans historie: Ryan Kelly bor i Nashville. Bag sig

har han en brudt forlovelse og flere års turneren rundt med en
country-duo. Han kan stadig for sit indre høre Mollys blide stemme,
som opmuntrer ham til at forfølge sine drømme – Molly, som han
ikke kan glemme. Når minderne trænger sig på, besøger han Broen,
den ældste boghandel i Franklins historiske centrum, hvor Molly og
ham engang tilbragte så mange timer sammen. Samlingspunktet: I



tredive år har Charlie og Donna Barton stået bag disken i Broen,
hvor folk fra Franklin og omegn altid er blevet mødt med kaffe på
kanden, tid til en snak og reoler fulde af gode bøger, selv når det var
sløje tider for boghandlere og e-bøgerne kom på markedet. Men i
maj fejede århundredets oversvømmelse gennem byen og ødelagde
næsten alle bøger i butikken. Tragedien som ændrer alt: Nu trækker
banken lejemålet tilbage på Broen. Modløs og uden at kunne se en
ende på problemerne, overvejer Charlie det utænkelige. Men så

rammer tragedien, og pludselig ændrer alt sig. Kan miraklet virkelig
ske, at han får en chance mere til trods for desperat fallit og spildte

muligheder?
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