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Magisk karma Alexandra Potter Hent PDF Mød Ruby Miller, en forfatter, der får ”til deres dages ende” til at
gå i opfyldelse, indtil hun opdager, at hendes forlovede er en løgnagtig bedrager, og hun mister troen på

kærlighed. Så da Rubys søster inviterer hende på strandferie til Goa for at glemme alt om ham, hopper hun på
et fly … og ind i et usædvanligt eventyr.

Stjålne tasker, en søster, der er stukket af, og en smuk amerikansk fremmed skubber Ruby ud på en magisk,
mystik tur tværs over Indien. Blandt fæstninger, spåmænd og en hvirvelvind af bryllupper afdækker hun

fascinerende historier om kærlighed, først mistet og siden fundet.
Men efterhånden som mysterierne uddybes, og hemmeligheder bliver afsløret, bliver Rubys liv vendt på

hovedet. Hun startede en rejse for at finde sin søster, men ender med at finde sig selv … og kærligheden …
igen.
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