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Tirsdagsfruerne Monika Peetz Hent PDF TIRSDAGSFRUERNE er en henrivende og underholdende roman
om en rejse, der forandrer alt.

Den første tirsdag i hver måned mødes fem veninder på deres franske yndlingsrestaurant, og en gang om året
hygger de sig på en fælles weekendtur. Men dette år er alt forandret. Judith er lige blevet enke, og hun har

besluttet sig for at gennemføre den pilgrimsrejse til Lourdes, som hendes afdøde mand ikke nåede.

Fulde af omsorg for deres sørgende veninde, beslutter tirsdagsdamerne sig for at følge hende på rejsen.
Undervejs kommer de på sporet af en alvorlig hemmelighed, der sætter deres venskab på en hård prøve.

OM FORFATTEREN:

Monika Peetz er født i 1963. Hun har i mange år arbejdet i Holland og Tyskland som manu- skriptforfatter og
står bag nogle af de mest populære krimiserier i tysk fjernsyn. TIRSDAGSFRUERNE er Peetz’ første roman.
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