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Det hun skjulte Kathryn Hughes Hent PDF Mary gemmer på en hemmelighed. For fyrre år siden, traf hun et
valg som ændrede hendes verden, og påvirkede én hun elsker.

Beth leder efter svar. Hun har aldrig kendt sandheden om sine forældre, men at finde den kunne redde hendes
syge barns liv. Da Beth finder et falmet avisudklip blandt sin mors ting, forstår hun at nøglen til sit barns

fremtid, ligger i hendes egen fortid.

Tre forskellige historier væves sammen i et fascinerende og overraskende net, der præsenterer et originalt
persongalleri, ægte kærlighed, og dybt bevægende skæbner.

Det Hun Skjulte er en fortælling om udødelig kærlighed, fra en mand til en kvinde, fra en forælder til et barn,
og alt hvad mennesker vil gøre for at beskytte dem de elsker.

Denne varme og opløftende historie, er en perfekt læseoplevelse for alle fans af Nicholas Sparks' The
Notebook, og Jojo Moyes bøger.
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