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Mørk Fortid Kis Baadsgaard Hent PDF Daniel er en travl mand. Ligefrem og tilpas flabet til at føre sig frem
som succesfuld bygningskonstruktør. Livet kører i overhalingsbanen med brødrene McGee, men intet havde
forberedt ham på, at det skulle være hans mor, som præsenterede ham for antikvitetskvinden. Hun pisser ham
af, flår ham verbalt og sender hans temperament op, hvor blodet koger. Der er noget ved hende, som pirrer

ham, men hvad? Hun er kold, arrogant og en rigtig isprinsesse.

Hvordan smelter man en isprinsesse og har Daniel, hvad der skal til? Tillid får man ikke forærende, det skal
man gøre sig fortjent til, og Daniel McGee kommer på hårdt arbejde.

Ubetinget loyalitet kæder de vidt forskellige McGee-drenge sammen og fører læseren ud på en sjov,
spændende og kærlighedsspækket vandring.

’Mørk fortid’ er Kis Baadsgaards debutroman. Bogen er første bind i serien om Mama McGees drenge, der er
planlagt til fire bind. At udtrykke sig ved at skrive har altid været en passion for forfatteren, men ordblindhed
har været en ængstelig bremsklods på vejen mod at udleve drømmen. I 2015 trodsede hun ordblindheden og
kastede sig for alvor over skrivningen. Efter hård træning og undervisning kan hun i dag kalde sig forfatter og

står med stolthed med sin færdige roman i hånden. Følg Kis Baadsgaard på www.kisbaadsgaard.dk.
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