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I dine sko Jennifer Weiner Hent PDF Rose er 30 år og en succesrig advokat med en hemmelig svaghed for
kærlighedsromaner. Hun er altid ved at planlægge sit nye motionsprogram, som hun begynder på i næste uge,
og hun drømmer om prinsen på den hvide hest. Hun drømmer også om, at hendes vilde lillesøster tager sig

sammen og får styr på sit liv.

Maggie er Roses lillesøster. Hun er 28 år, guddommeligt smuk og lever af tilfældige job. Hun er
backingsanger i et band og drømmer om hurtig rigdom og berømmelse –og om at hendes kedelige søster

endelig begynder at gøre noget ud af sig selv.

Det eneste, der binder Rose og Maggie sammen, er blodets bånd. Da Rose endnu engang er blevet drevet ud
af sin varme seng for at hente Maggie fra endnu en fest, og takken er, at Maggie forfører Roses kæreste, får
Rose endelig nok og nægter at have mere med Maggie at gøre. Men de opdager begge, at de trods deres

anstrengte forhold savner hinanden. Kun stolthed afholder dem fra at genoptage kontakten – indtil Maggie
opdager en hemmelighed, der vender op og ned på deres liv.
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