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Hot Mess Lucy Vine Hent PDF Er du nogensinde dukket op til brunch søndag morgen, stadig med lugten af
lørdag nat hængende i dit hår? Valgt din seng, Netflix og pizza i  stedet for menneskelig kontakt? Været den,
der kunne underholde dine venner med fortællinger om Tinderdates fra helvede?   Så mød 29-årige Ellie
Knight. Hendes liv er ikke blevet, helt som hun havde forestillet sig. Hun hader sit job, hendes venner har
pludselig travlt med at blive gift og få børn, og hendes roomies er rent ud sagt bizarre.  Men hvem har
egentlig styr på sit liv, når alt kommer til alt?   Hot Mess er blevet kaldt Bridget Jones for Tinder-

generationen. En livsbekræftende og latterfremkaldende roman om at overleve dates fra helvede, chefer fra
ditto og de kvælende forventninger fra venner, familie og omverdenen om, at man ikke kan være lykkelig
uden en bedre halvdel. Om at finde sin egen vej gennem tilværelsens labyrint – og at det er helt okay ikke at

have styr på det hele!

 

Er du nogensinde dukket op til brunch søndag morgen, stadig med
lugten af lørdag nat hængende i dit hår? Valgt din seng, Netflix og
pizza i  stedet for menneskelig kontakt? Været den, der kunne
underholde dine venner med fortællinger om Tinderdates fra

helvede?   Så mød 29-årige Ellie Knight. Hendes liv er ikke blevet,
helt som hun havde forestillet sig. Hun hader sit job, hendes venner
har pludselig travlt med at blive gift og få børn, og hendes roomies
er rent ud sagt bizarre.  Men hvem har egentlig styr på sit liv, når alt
kommer til alt?   Hot Mess er blevet kaldt Bridget Jones for Tinder-
generationen. En livsbekræftende og latterfremkaldende roman om at

overleve dates fra helvede, chefer fra ditto og de kvælende
forventninger fra venner, familie og omverdenen om, at man ikke
kan være lykkelig uden en bedre halvdel. Om at finde sin egen vej



gennem tilværelsens labyrint – og at det er helt okay ikke at have
styr på det hele!
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