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På sikker afstand Celia Walden Hent PDF Anna er ung, i Paris og på egen hånd for første gang. Her indleder
hun et nært venskab med den tyve år ældre Beth. Beth er tiltrukket af Annas uspolerede entusiasme over alt,
hvad Paris har at tilbyde – små butikker, charmerende pladser og elegante parker – og Anna er fascineret af

Beths livskloge og karismatiske udstråling.

Men da Beth møder Christian på en natklub og bliver svimlende forelsket, har Anna svært ved at glæde sig på
hendes vegne. Hun mærker en snigende jalousi og begynder langsomt at teste styrken af deres kærlighed – og
sine egne evner som forførerske. Men hvem er hendes egentlige rival, Christian eller Beth? Og hvad risikerer

hun at miste?

På sikker afstand giver et stemningsfuldt portræt af Paris i den trykkende sommerhede og en indfølende
skildring af ungdommens tankeløse naivitet.

Celia Walden (f. 1975) er en britisk journalist og forfatter.
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Annas uspolerede entusiasme over alt, hvad Paris har at tilbyde –
små butikker, charmerende pladser og elegante parker – og Anna er

fascineret af Beths livskloge og karismatiske udstråling.

Men da Beth møder Christian på en natklub og bliver svimlende
forelsket, har Anna svært ved at glæde sig på hendes vegne. Hun

mærker en snigende jalousi og begynder langsomt at teste styrken af
deres kærlighed – og sine egne evner som forførerske. Men hvem er
hendes egentlige rival, Christian eller Beth? Og hvad risikerer hun at

miste?

På sikker afstand giver et stemningsfuldt portræt af Paris i den
trykkende sommerhede og en indfølende skildring af ungdommens

tankeløse naivitet.

Celia Walden (f. 1975) er en britisk journalist og forfatter.
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