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BESKRIVNING

Det anrika kosmetikföretaget House of Farrell står inför en oviss framtid. Nya trendiga märken hotar att
rucka på den ikonstatus som företaget haft sedan det grundades under den brittiska drottningens kröningsår
1953. Den legendariska Athina Farrell har hållit House of Farrell i ett järngrepp sedan maken Cornelius
gick bort, men åttiofem år gammal tvingas hon inse att yttre krafter måste komma till undsättning för att
inte hennes livsverk ska gå i konkurs. In på scenen kommer Bianca Bailey, en elegant, stenhård och
efterfrågad karriärkvinna och trebarnsmor som ska förvalta paret Farrells arv och få företaget på fötter
igen. Med sin moderna och orädda syn på företagande kommer Bianca på kollisionskurs med Athina, som
inte är beredd att ge upp sitt inflytande så lätt. Penny Vincenzis femtonde roman Arvet är en berättelse om
maktkamp och överlevnad i en glamourös värld full av kärlek, passion och hemligheter.Översättare:
Marianne Mattsson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Arvet | Hypoteket

Läran om det biologiska arvet även kallat genetik är en av de faktorer som spelar in på hur vi ser ut och är,
den andra faktorn är miljön vi lever i.

arvet - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Arvet. Thriller från 1976 av Alfred Hitchcock med Karen Black och Bruce Dern.

Arvet - DVD - Discshop.se

NORRKÖPING Norrköping Droger, kriminalitet, arbetslöshet. Det är en svart syn som målas upp i filmen
Goliat. Men främst handlar den om varma människor.
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ARVET
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