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Bridget Jones Baby Helen Fielding Hent PDF Bridget Jones - singlepigen, alle kender og elsker - er tilbage
og nu med en bule på maven.

Bridget elsker sin singletilværelse og jobbet som tv-producer, men hun ser samtidig for sig, hvordan
udløbsdatoen for hendes fertilitet hastigt nærmer sig. Efter en række sjove og pinagtige situationer, som er så

typiske for Bridget Jones, finder hun ud af, at hun er gravid ...

Det bliver en graviditet fuld af hormoner og følelser, bagekartofler, velmenende råd fra singlevennerne og de
Selvtilfredse Mødre, scanningskaos, fødselsforberedelse, fest, romantik, lykke og fortvivlelse. Men det store,

akavede spørgsmål er: Hvem er faderen?

"Bridget Jones' baby" foregår før handlingen i "Bridget Jones: Vild med ham".

Helen Fielding er en engelsk journalist og forfatter til bestsellerne "Bridget Jones‘ dagbog", "Bridget Jones:
På randen ad fornuft" og "Bridget Jones: Vild med ham". Hun har desuden været med til at skrive

manuskriptet til filmatiseringerne med Renee Zellweger i hovedrollen.
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