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Niceville Kathryn Stockett Hent PDF Forlaget skriver: Den unge utilpassede miss Skeeter vender hjem til
60´ernes Jackson, Mississippi, efter at have afsluttet en universitetsuddannelse. Hun har imidlertid svært ved
at falde til, da alle hendes gamle veninder har travlt med deres mænd, hus og børn - som de sorte tjenestepiger
heldigvis tager sig af. Skeeter harmes over venindernes racisme og dobbeltmoral og beslutter sig for at skrive
om, hvad der foregår bag de pæne facader i Jackson. Til det formål må hun overtale nogle sorte tjenestepiger

til at fortælle deres historier - med livet som indsats.

Perfekt gaveidé til en god pris. Med denne eksklusive hardbackudgave får du en rigtig god læseoplevelse i
lækkert design og med læsebånd. En smuk bog til  dig selv eller en, du holder af.  

Pressen skriver:
»Bogen er skrevet med så stort et hjerte, at man lider og håber med de kvinder, der tør fortælle deres historier,

og med Skeeter, der vover pelsen, kærligheden og hele sit sociale bagland.«
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