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Shopaholic & baby Sophie Kinsella Hent PDF Rebecca har det fantastisk! Hun arbejder i Londons nye

stormagasin The Look, hun kigger på hus med sin dejlige mand Luke (og drømmer inderligt om et værelse
kun til sko) - og så er hun gravid! Hun kunne ikke være lykkeligere, især ikke da hun opdager, at shopping
kurerer morgenkvalme. Og da kun det bedste er godt nok til den lille ny baby, er det vel kun i orden at
drømme om indretningsarkitekt til børneværelset og investere i babytøj fra alle de hotte tøjmærker,

designerpusletaske og den dyreste must-have barnevogn på markedet (men skal det være den praktiske,
sammenklappelige til bilen, off-roaderen, den lækre café eller den med iPod?). Desuden er det

magtpåliggende at få fat i den rigtige fødselslæge – hende, alle de kendte går hos. Men da VIP-lægen viser
sig at være Lukes smukke, kloge, glamourøse ekskæreste, begynder Rebeccas perfekte verden at smuldre...
Hormonerne raser, maven vokser, men man kan aldrig helt planlægge en fødsel eller forberede sig på den nye

rolle som mor. Bogen er nr. 5 i serien En Shopaholic.
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