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I sin søsters skygge Nicola Marsh Hent PDF I sin søsters skygge Alle regnede med, at Lola Lombard, som

var vild med vintage og retro, ville være helt oppe at ringe over at skulle arrangere en retrofest til en venindes
polterabend. Faktisk er hun et rystende nervevrag, for de glamourøse piger, hun skal feste med, bringer al den
usikkerhed op i hende, som hun har været i stand til at gemme bag en perfekt makeup. Det værste er næsten,
at den kommende bruds gudeskønne bror også dukker op. Han er en cool forretningsmand, der ikke har meget
til overs for Lolas nostalgiske længsel efter fortiden. Gnisterne flyver, da den moderne mand møder 50’er-
divaen, men Chase bliver mere og mere fascineret og forsøger at finde ud af, hvem hun egentlig er ... den

tilbageholdende kvinde bag den fint udsmykkede maske.
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