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Den ultimata lyckan Magdalena Pending Hent PDF Antonia Svensson behöver ett miljöombyte. Arbetet som
förskollärare må vara roligt, men ibland behöver man faktiskt bara få ha lite tid för sig själv. Antonia
bestämmer sig för att ta en resa till USA, men i möjligheternas land väntar henne ett oväntat äventyr.

Philip Evans är en av Amerikas kändaste sångare, men när Antonias och Philips ögon möts för första gången
uppstår något som överskrider alla sociala gränser: kärlek.

Den ultimata lyckan är en hjärtevärmande roman om att finna kärleken på de mest udda platser och om hur
äventyret alltid finns där runt hörnet. Bara man vågar leta.

Magdalena Pending har alltid vetat att hon skulle bli författare. Redan när hon var liten skrev hon berättelser,
men det var först i vuxen ålder som hon gav sig in på att skriva böcker. Hon föddes och växte upp på

Västkusten, men bor nu tillsammans med sin son i de småländska skogarna. När hon inte skriver på sina
böcker arbetar hon som förskollärare.
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