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Dage på Stone House Hotel Maeve Binchy Hent PDF Højt på en skrænt på Irlands barske atlanterhavskyst
ligger Stone House. Det engang så forfaldne hus er nu omdannet til et smukt hotel, der specialiserer sig i

vinterferier. Hotellets store, varme køkken, de åbne pejse og elegante værelser byder alle gæster velkommen.

Blandt hotellets gæster finder vi parret Henry og Nicola, der bærer på en frygtelig hemmelighed og håber, at
et ophold på Stone House Hotel vil hjælpe dem med at møde fremtiden. Den ellers så muntre sygeplejerske

Winnies ferie udvikler sig til et mareridt, mens skuespilleren John følger en tilfældig indskydelse og
indlogerer sig inkognito på hotellet efter ikke at have nået et fly i Shannon. Den excentriske Freda påstår, at
hun er synsk - og frisør på deltid. Endelig er der miss Nell Howe, en ældre dame, der sidder i baggrunden og

iagttager, beredt på at misbillige…

Alle hotellets gæster er mere eller mindre kuldsejlede skæbner, der alle får nyt mod på livet under deres
ophold på Stone House Hotel.

Pressen skriver:

»En hyggelig og lun fortælling […] 4 store stjerner fra denne anmelder«

**** - Anya Vinstrup, KultuNaut.dk
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