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Den blå dagbog Alice Hoffman Hent PDF Ethan og Jorie har tilsyneladende det hele. Den hårdtarbejdende
Ethan er en respekteret mand i det lokale miljø, og Jorie sørger for, at det altid er styr på hjemmet. De har

været gift i 13 år og har sammen den vellidte og kønne Collie.
Men under overfladen truer Ethans fortid med at ødelægge idyllen. Da Jorie en dag ser Ethans billede i et
program om uopklarede forbrydelser, beslutter hun sig for at finde frem til sandheden – koste hvad det vil.

Den amerikanske forfatter Alice Hoffman (f. 1952) udgav sin første roman i en alder af bare 21 år og har
siden udgivet både faglitteratur og romaner for børn og voksne, hvoraf flere har været på blandt andet New
York Times bestsellerlister. Hendes roman "Her på jorden" (1998) blev ved sin udgivelse valgt til Oprahs
bogklub, og romanen "Praktisk magi" (1996) blev efterfølgende filmatiseret med Sandra Bullock og Nicole

Kidman i hovedrollerne.
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