Allt jag önskade
ISBN:

9789176514573

Utgivningsdatum:

2017-05-15

Författare:

Lucy Dillon

Förlag:

Bonnier Audio

Kategori:

Samtida skönlitteratur

Allt jag önskade.pdf
Allt jag önskade.epub

Härlig Dillon-roman att mysa med i soffan Med succétitlar som Ensamma hjärtan och hemlösa hundar,
Hundra omistliga ting och När livet börjar om kommer Lucy Dillon nu med en ny efterlängtad roman.
Caitlins liv är en enda röra.
Hon är gift med en man som alla gillar, men äktenskapet knakar i fogarna och hennes självkänsla är i botten.
Den enda lösningen verkar vara att separera. Men när pappa flyttar hemifrån slutar deras fyraåriga dotter
Nancy att prata. Hon, deras lilla solstråle, som alltid brukade prata oavbrutet är helt förändrad. Nancys faster,
Eva, har nyligen blivit änka.
Nu tvingas hon gå vidare utan sin man - och utan att ha förverkligat drömmarna som hon givit upp för hans
skull. Hon känner sig ensam, men hennes två livliga mopsar är en tröst i sorgen. När Eva går med på att låta
Nancy komma och bo hemma hos henne ett par gånger i månaden förändras tillvaron för alla inblandade. Både
Caitlin och Eva ser plötsligt sina äktenskap i ett nytt ljus - och de upptäcker vad de själva egentligen innerst
inne vill. En härligt hoppingivande och hjärtevärmande bok om förlorade drömmar och nya möjligheter.
Översättare: Ann Björkhem, Omslagsformgivare: Anna Henriksson
Lite jobbigt just nu. Men när Caitlins man flyttar hemifrån.
Kul att du har hittat hit till min saliga blandning av barnböcker, vuxenböcker, fantasy, romance, deckare och
allt det jag känner för att läsa. Pris: 89.
DOC. com.

Leken som de flesta av oss känner igen sig i: drömmarna om vad vi skulle göra om vi vann en miljon eller
mera. Vad skulle man göra då. DISKUTERA • Vad tycker ni om boken och varför. En stor fin tjurkalv efter.
Vi bevakar litteratur med. …. Allt jag önskar mig av Grégoire Delacourt är just den sorts bok som jag
förväntar mig att finna i Sekwa förlags bokhylla. Härlig Dillon-roman att mysa med i soffan Med succétitlar
som Ensamma hjärtan och hemlösa hundar, Hundra omistliga ting och När. Ny efterlängtad Dillon-roman.
När jag läser de sista sidorna i Allt jag önskade infinner sig precis samma.

