Sterrenregen (Dutch Edition)

Een schitterende Ierse roman die elke
gevoelige snaar weet te rakenIn het
centrum van Dublin staat een groot huis dat
is opgedeeld in vier appartementen. Op de
bovenste verdieping woont Katie. Zij
maakt zich ernstige zorgen over haar
?workaholic? vriend en de omvang van
haar dijen. Lydia, een stoere taxichauffeur,
is de onderbuurvrouw van Katie. Zij heeft
een zwak voor gespierde Poolse
bouwvakkers en leidt een losbandig
liefdesleven. De eerste verdieping wordt
bewoond door de helderziende Jemima,
haar valse hond en haar knappe pleegzoon
Fionn. En op de begane grond wonen Matt
en Maeve, heel erg verliefd, maar de
wanhoop nabij door een groot geheim dat
ze aan niemand durven te vertellen. Tot een
mysterieuze bezoeker op Star Street 66 de
boel eens flink door elkaar komt schudden.
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