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Hustru. Mor. Datter. Hvad sker der, når det hele bliver for meget?

Jackie elsker sin familie, også selvom hendes teenagebørn er ved at drive hende til vanvid, og hendes mand
til tider er temmelig doven, og det langt fra er lutter lagkage at passe sin Alzheimers-ramte mor døgnet rundt.
Oven i det spøger fortiden i form af en ekskæreste, der er svær at glemme. Jackie Morgan har ofret meget for
at kunne give sin familie et trygt og kærligt hjem. Det eneste, Jackie ønsker sig er, at hendes børn får en lidt
lysere fremtid end hendes egen. Og så længe Martha kommer på universitetet og ikke lader noget eller nogen
stoppe sine drømme, vil det være det hele værd . vil det ikke? EN PERFEKT DATTER er en rørende og

hjertevarm læseoplevelse.

"Varm og imødekommende . rørende og inspirerende." - Daily Mail

"Medrivende, hjerteskærende og smukt fortalt." - Closer

Amanda Prowses bøger har flere gange toppet bestsellerlisterne. Hendes romaner er oversat til adskillige
sprog og har solgt mere end 500.000 eksemplarer alene i England.
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