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Millionæren fra Singapore Kevin Kwan Hent PDF Da Rachel Chu og Nicholas Young falder for hinanden i
New York, ved hun ikke, at han er en af Singapores mest eftertragtede unge mænd. Men da han inviterer

hende med til sin hjemby for at deltage i et bryllup, går det langsomt op for Rachel, at Nicholas muligvis er
mere end bare almindeligt velhavende. Faktisk er han stinkende, stenhamrende rig, som man kun kan være
det i Singapore. Under besøget møder Rachel Astrid, it-pige extraordinaire, Eddie, hvis fami lie nærmest bor

på siderne af Hong Kongs sladderblade, og Eleanor, Nicks indflydelsesrige mor, som har meget stærke
meninger om, hvem hendes søn bør, og absolut ikke bør, gifte sig med. Millionæren fra Singapore er første
bog i Crazy Rich Asians-trilogien, der har taget verden med storm. Kom med og mød Nicholas og Rachel,
den vilde Familien Young og det unge pars sjove og enestående crew af venner i en jungle af gamle penge,
nye penge, skeletter i skabene, nysgerrige slægtninge, golddiggers og fuckboys, forsvundne fædre og iskolde

mødre.

 

Da Rachel Chu og Nicholas Young falder for hinanden i New York,
ved hun ikke, at han er en af Singapores mest eftertragtede unge

mænd. Men da han inviterer hende med til sin hjemby for at deltage i
et bryllup, går det langsomt op for Rachel, at Nicholas muligvis er
mere end bare almindeligt velhavende. Faktisk er han stinkende,
stenhamrende rig, som man kun kan være det i Singapore. Under

besøget møder Rachel Astrid, it-pige extraordinaire, Eddie, hvis fami
lie nærmest bor på siderne af Hong Kongs sladderblade, og Eleanor,
Nicks indflydelsesrige mor, som har meget stærke meninger om,

hvem hendes søn bør, og absolut ikke bør, gifte sig med. Millionæren
fra Singapore er første bog i Crazy Rich Asians-trilogien, der har

taget verden med storm. Kom med og mød Nicholas og Rachel, den
vilde Familien Young og det unge pars sjove og enestående crew af



venner i en jungle af gamle penge, nye penge, skeletter i skabene,
nysgerrige slægtninge, golddiggers og fuckboys, forsvundne fædre

og iskolde mødre.
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