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Mine hemmeligheder Sophie Kinsella Hent PDF Emma er præcis som alle andre unge kvinder – hun har et
par hemmeligheder, som hun holder for sig selv.

Det er fredag eftermiddag, og Emma har lige oplevet sit livs fiasko. Nu sidder hun skrækslagen om bord på et
fly, der er i voldsom turbulens. Da hun tror hendes sidste time er kommet, mister hun selvkontrollen og
fortæller rablende alle sine hemmeligheder til den fremmede (meget lækre) mand i sædet ved siden af.

Overbevist om at hun aldrig skal se ham igen, føler hun sig sikker på, at hendes hemmeligheder stadig er
velbevarede – lige indtil mandag morgen, hvor den øverste direktør kommer på uanmeldt besøg. Til sin skræk

opdager Emma, at det er manden fra flyet. Panik!

Selvom hun føler sig totalt blottet over for ham, kan hun ikke modstå ham, da han inviterer hende ud. Med alt
det han ved om hende, burde de få en perfekt date.

Men er det lykken at få alle sine hemmelige ønsker opfyldt?
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