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Bida sin tid Maria Duenas boken PDF Inget hade kunnat få den framgångsrike Mauro Larrea att tro att den
förmögenhet han byggt upp under år av slit kunde rasa samman inför ögonen på honom. Tyngd av skulder
satsar han sina sista pengar i en dristig affär, i ett desperat försök att rädda sitt anseende. När affären går om
intet och han står på ruinens brant möter han den charmerande men rastlösa frun till en vingrossist från
London. Tillsammans tar de sig till det magnifika och blomstrande Havanna, där ryktet om hans tidigare
framgångar är vida kända och dit nyheten om hans obestånd ännu inte nått. Här kan han på nytt bygga upp
sin förmögenhet. Men när en potentiell samarbetspartner vill få honom att investera pengar i slavhandeln
hamnar han i ett dilemma. Konflikten eskalerar i ett svartsjukedrama, och för att rentvå sig tvingas han

återigen att riskera allt.

Bida sin tid är en episk roman som berättar om lysande framgångar och förkrossande nederlag, kärlek och
intriger, silvergruvor och vingårdar och fantastiska städer vars storhet falnat med tiden.
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