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Der er stjerneskud om dagen Bodil Bredsdorff Hent PDF Da Michelle finder sin mand i seng med sin bedste
veninde, bliver det startskuddet til et nyt liv. Hun lænser parret for de sorte penge, de hver især ligger inde
med, og slår sig ned i sin brors forladte sommerhus. Her forsøger hun forgæves at drukne sorgen i billig
rødvin, indtil hun får øje på et opslag i den lokale Brugs ... Citat fra bogen: ”Michelle begyndte at gå på

skydebanen to gange om ugen. Onsdag med de tre andre skydegale kvinder. Lørdag med Bjørn og Benny og
Steen. En aften ramte hun omsider fyrre ud af fyrre. Den sidste lerdue eksploderede i et festfyrværkeri mod
den orange himmel og dalede ned i en stjerneregn.” Citater fra anmeldelser: ”Bodil Bredsdorff skriver

mundret og kontant.” JYLLANDPOSTEN **** ”Sympatisk skildring af et kvindeliv.” FLENSBORG AVIS
”... underholdende roman fra den danske provins ...” LEKTØRUDTALELSEN ”Bogen er velskrevet og fyldt
med dramatik, sødme og sidst, men ikke mindst erotik.” JAGT & JÆGER ”Hun skriver erfarent, sikkert og

med en spændende pen.” FEMINA ******
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