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Skrøbelige skønhed Amy Harmon Hent PDF Ambrose var byens populære fyr, og Fern havde været forelsket
i ham, så længe hun kunne huske. Han var smuk og uopnåelig, hun var klassens stille pige. Men da Ambrose
efter high school drager i krig og vender hjem med ar på krop og sjæl, er rollerne pludselig byttet om: Fern er

ikke længere den grimme ælling, hun engang var, og Ambrose har mistet sin skønhed i krigen.

Den følsomme Fern og den sårede Ambrose mødes igen, og sammen med Ferns barndomsven Bailey
begynder de at tilbringe dagene sammen i deres lille amerikanske hjemby. Langsomt opbygger de et stærkt

venskab i den lille gruppe, og langsomt får Ambrose øjnene op for den pige, der har elsket ham, så længe hun
kan huske.

SKRØBELIGE SKØNHED er en fortælling om en lille by, hvor fem high school-venner drager i krig, men
kun én vender hjem igen. Det er en fortælling om en piges kærlighed til en traumatiseret dreng og en såret

krigers kærlighed til en stille pige. En fortælling om heltemod og stærke venskabsbånd. En moderne
Skønheden og udyret-fortælling, som viser, at der er en lille smule skønhed og en lille smule udyr i os alle.

 

Ambrose var byens populære fyr, og Fern havde været forelsket i
ham, så længe hun kunne huske. Han var smuk og uopnåelig, hun
var klassens stille pige. Men da Ambrose efter high school drager i
krig og vender hjem med ar på krop og sjæl, er rollerne pludselig

byttet om: Fern er ikke længere den grimme ælling, hun engang var,
og Ambrose har mistet sin skønhed i krigen.

Den følsomme Fern og den sårede Ambrose mødes igen, og sammen
med Ferns barndomsven Bailey begynder de at tilbringe dagene

sammen i deres lille amerikanske hjemby. Langsomt opbygger de et
stærkt venskab i den lille gruppe, og langsomt får Ambrose øjnene

op for den pige, der har elsket ham, så længe hun kan huske.

SKRØBELIGE SKØNHED er en fortælling om en lille by, hvor fem
high school-venner drager i krig, men kun én vender hjem igen. Det
er en fortælling om en piges kærlighed til en traumatiseret dreng og

en såret krigers kærlighed til en stille pige. En fortælling om
heltemod og stærke venskabsbånd. En moderne Skønheden og

udyret-fortælling, som viser, at der er en lille smule skønhed og en
lille smule udyr i os alle.
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