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Rosie Hopkins' søde jul Jenny Colgan Hent PDF I denne skønne julebog tager Rosie Hopkins dig med
tilbage til hyggelige Lipton, hvor hun har travlt i sin slikbutik og forbereder sig på at skulle holde en

ganske særlig jul. Rosie Hopkins glæder sig til at fejre jul. Hendes slikbutik er propfuld af rød- og
hvidstribede sukkerstokke, bunker af turkish delight, fyldte chokolader og sukkerklistrede børn. Hun skal
bruge juledagene med sin kæreste, Stephen, og hendes familie fra Australien har også meldt sin ankomst.

Men midt i det hele rammes det lille samfund af en tragedie, og med den vælter Rosies planer. For vil hun og
Stephen egentlig det samme? Og er det helt sikkert, at hendes fremtid ligger i Lipton? Mens sneen daler og
julen nærmer sig, må Rosie overveje, om det, der er bedst for hendes lille butik, også er det bedste for hende.
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