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I majnattens hede Alice Hoffman Hent PDF I den lille by Verity i Florida holder indbyggerne meget af at
snakke. Der er dog en enkelt ting, som alle kender til, men som ingen italesætter: maj.

Den sidste forårsmåned har i mange år givet mærkelige udslag i Verity. Piger stikker af hjemmefra, figentræer
eksploderer i lys lue, og småbørn græder hele natten. Men det mest forunderlige er dog den tiltrækningskraft,
som Verity i maj måned har på fraskilte kvinder, der af uransagelige årsager strømmer til den lille by, og i år

bliver det værste år, borgerne i Verity nogensinde har oplevet.

Den amerikanske forfatter Alice Hoffman (f. 1952) udgav sin første roman i en alder af bare 21 år og har
siden udgivet både faglitteratur og romaner for børn og voksne, hvoraf flere har været på blandt andet New
York Times bestsellerlister. Hendes roman "Her på jorden" (1998) blev ved sin udgivelse valgt til Oprahs
bogklub, og romanen "Praktisk magi" (1996) blev efterfølgende filmatiseret med Sandra Bullock og Nicole

Kidman i hovedrollerne.
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