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Vandmelonen Marian Keyes Hent PDF Forlaget skriver: Claires mand, James, kunne ikke have valgt et
dårligere tidspunkt til at fortælle hende, at han var den, der var smuttet: Der ligger Claire, udmattet, spættet i
ansigtet og med et maveskind som en moden vandmelon, og har lige født deres første barn, men i stedet for
blomster får hun sit livs chok. Og ikke nok med det: James forlader hende til fordel for underboen, som ikke

engang er særlig køn!

I fuldstændig vildrede gør Claire det eneste, hun kan komme på: Pakker babyen sammen og tager hjem til sin
sæbeoperaelskende mor, sin smukke søster og sin skrupforvirrede far. Og selv om alting har rottet sig sammen
for at gøre livet som alenemor til noget af et mareridt, får hun det faktisk hen ad vejen bedre og bedre. Taber
de ekstra kilo, vænner sig til moderrollen og begynder – til James´ bestyrtelse – at kunne stå på egne ben.
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