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Min sommer med Valentina Rose Tremain Hent PDF Teenagedrengen Lewis Little er sammen med sin mor,
Alice, rejst fra England til Paris, hvor Alice skal oversætte succesforfatterinden Valentina Gavrils seneste
romantiske bestseller, mens Lewis skal forbedre sit franske. Han forelsker sig hovedkulds i den blonde,

frodige Valentina, som er mere end 25 år ældre end ham selv. Om natten drømmer han erotiske drømme om
målet for sin kærlighed. Om dagen går han på opdagelse i Paris. Men da Valentina pludselig forsvinder, er
Lewis overbevist om, at hun er blevet kidnappet, og beslutter sig for at efterforske sagen – og historien
bevæger sig fra ren idyl ind i en mørk underverden. Rose Tremain (f. 1943) er en britisk forfatter. Hendes

romaner og noveller er udgivet i mere end 25 lande, og hun har vundet adskillige priser for sine bøger. Rose
Tremain har desuden undervist i skrivekunst ved University of East Anglia.
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