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Dit mindste åndedrag Irene Cao Hent PDF Efter den internationale succes med trilogien ITALIENSKE
NÆTTER er Irene Cao tilbage med en bevægende kærlighedsroman. Bianca bor sammen med Sebastiano i en

provinsby nær Venedig. Bianca har stoppet sin lovende balletkarriere i London for at være sammen med
Sebastiano og underviser nu på en balletskole. En aften finder hun Sebastiano i seng med en anden kvinde,
og det får hende til at indse, at hun spilder sit liv: Hun har opgivet sin største passion for en middelmådig
mand, der er hende utro. Hun forlader ham og hopper på et fly til Ibiza, hvor hun får job som danser på en

natklub. På denne magiske ø med de stærke naturkræfter møder hun den milanesiske reklamemand Mattia og
mærker, hvordan det er at elske igen. Men en familiekrise sætter Biancas og Mattias forhold på en alvorlig

prøve.
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