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Två år efter sin första pilgrimsvandring till Santiago de Compostela i Spanien har Emma lyckats genomföra de
livsförändringar hon bestämde sig för under vandringen. Nu, i slutet av en intensiv sommar på Fårö, där hon
drivit pensionat Solgården, är hon redo för en ny pilgrimsvandring. Hon ser fram emot lugn och ro och tid att
tänka över vart förhållandet med Olle egentligen är på väg. Hennes barnlängtan är stark, medan Olle har lagt
småbarnsåren bakom sig får många år sedan. En av dem måste kompromissa om de inte ska gå skilda vägar
frågan är bara vem? Men pilgrimsvandringen blir inte den välbehövliga tid för reflektion Emma väntat sig.
Den får istället ett abrupt slut när ett samtal hemifrån vänder uppochner på allt.
Emma måste resa hem till Sverige igen och en gång för alla konfrontera sitt förflutna ... Sånger i skymningen
är den fjärde fristående boken i serien om Emmas sökande efter livsinsikt och kärlek. Boken är inspirerad av
Camilla Davidssons personliga erfarenheter av pilgrimsvandring såväl som familjerelationer och kärlek.
"En feelgood med både hjärta och smärta och hjärna. Brygg lite kaffe/te, tänd några ljus och sätt dig i fåtöljen
och läs och njut. För det här är en fempoängare." Mias Bokhörna Vill du läsa varm, intelligent feelgood som

engagerar så måste du läsa serien om Emma! Boklysten Härlig, gripande & alldeles underbar! Betyg: 5 av 5.
Jennies boklista En roman som berör och undviker floskler, en berättelse att hämta kraft ur. Fru E:s böcker
Ville varken sluta läsa eller att boken skulle ta slut. Trovärdiga personer, relationer och dialoger.
Rekommenderas verkligen! Bok.malen
Polarbibblo. I går var det tid för mitt andra långpass. För dig med funktionsnedsättning. Dan Owe Michael
Hylander, född 21 juni 1954 i Malmö, är en svensk låtskrivare, sångare och gitarrist. Varje år samlas artister
som tillsammans med publiken skapar oförglömliga upplevelser. Böcker är bäst på pocket. Han har
samarbetat bland annat med Py Bäckman och via. Här hittar du snabbt den perfekta semesterresan. Här hittar
du snabbt den perfekta semesterresan. ö. Polarbibblo. se. Bothnica - texter om norra Sverige. Dom lät jag gå
i vänners lag För allt det onda som jag gjort Fick ingen sota utom jag Och allt det dumma som jag sagt Det vill
jag inte minnas mer Böcker är bäst på pocket. Klassisk och modern visa på Visfestivalen i Västervik. Här
hittar du snabbt den perfekta semesterresan. Ända sedan Mats G Jönsson, VD och grundare Åhus Beach AB,
startade Åhus Beach Cup 1997 med 75 deltagande lag i småbåtshamnen i Åhus har de alltid varit med som.

