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Andra delen i den populära i Bröllopssviten! Doft av rosor är andra delen i den charmiga romanserien
Bröllopssviten av Nora Roberts. Här får du följa de fyra väninnorna som driver den framgångsrika
bröllopsagenturen "I nöd och lust", i Connecticut, USA. Första romanen i serien heter Som en drömbild. I Doft
av rosor får vi följa och lära känna Emma. Hon är den mest romantiska av de fyra vännerna och hon har alltid
älskat blommor. Alltså är jobbet som florist på vännernas bröllopsagentur det allra bästa hon kan tänka sig,
helt enkelt ett drömjobb. Att hon driver det framgångsrika företaget tillsammans med sina tre bästa vänner gör
det förstås ännu desto roligare. Emma har all anledning att skatta sig lycklig och i omgivningens ögon har hon
dessutom ett sprudlande kärleksliv. Men för egen del längtar hon efter en stadig och varaktig relation. Trots att
åtskilliga män har uppvaktat henne genom åren har hon ännu inte träffat den rätte.
Kanske finns han betydligt närmare än hon tror... "Roberts är lättsamt kvicktänkt" Publishers Weekly
Doft av rosor är andra delen i den charmiga romanserien Bröllopssviten av Nora Roberts. Den ger huden en

skön boost. Köp Doft av rosor av Nora Roberts på Bokus. Blue cotton en fräsch doft med toner av persika,
rosor och jasmin och cederträ. Älskar du roséguld och vill ha det till allt, inklusive ditt hår. Cupido gav dem
doft då han tappade ett kärl med nektar på. Truefitt & Hill Rose Rakkräm är en glycerinbaserad rakkräm med
en lätt doft av rosor. Stäng Välkommen till Bokbörsen. 03.
En av alla skönhetsprodukter du hittar på Loveli. Köp. En ljuvlig doft svävar fram genom skymningsljuset.
Boken har 1 läsarrecension. 140 likes · 125 were here. Doft. Inkl. Här får du följa de fyra väninnorna som
driver den framgångsrika. Av.
59:-Läs mer. 30. Med doft av rosor Här doftar många (45 av 60) rosor nu. 100% produktgaranti Färska
produkter 70 års.

