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Olivia och David skulle kunna vara det perfekta paret. När deras dotter Zoe föds är lyckan fullkomlig. Men
Olivia har blåmärken och drar sig undan från vännerna. Den som står dem närmast är Davids mamma Ivy,
men hon vägrar att se tecknen på att allt inte står rätt till. När David tar livet av sig slås båda kvinnornas liv i
spillror. Olivia försöker efter hand anpassa sig till sitt nya liv. Hon ska gå tillbaka till jobbet och skaffa en
dagisplats åt Zoe. Men varför tittar alla så konstigt på henne när hon är ute med barnvagnen? »En otroligt
gripande och bra bok.
Den går rakt in på min topplista för årets bästa böcker.« The Book Club »Det är en historia som känns, inifrån
och ut, väldigt rå och väldigt äkta.« Hyllan »En hjärtskärande vacker berättelse baserad på verkliga händelser.
En tankeväckande, känslosam historia som ni inte bör missa.« Shaz s Book Blog KELLY RIMMER är en
storsäljande författare från Australien, där hon bor på landet tillsammans med sin make och sina två barn. Hon
har bland annat jämförts med Jojo Moyes, David Nicholls och Nicholas Sparks. Förra året kom den hyllade
Jag utan dig på svenska.
Till vänster, ett vakthus. På baksidan, en bro. Till höger, en dörr till en tobaksfabrik.

En grupp soldater kopplar av på torget. Icas reklamfilmer, Ica-såpan, är en serie återkommande reklamfilmer
från dagligvaruföretaget Ica, som visas i svensk TV sedan 2001. Sveriges största webplats för sexnoveller,
inget medlemskap, helt gratis. HERKULES arla stod upp en morgon i första sin ungdom, fuller av ångst, och
tvik, huru han sitt leverne börja skulle, därav han pris kunde vinna med. Varje film är. Till vänster, ett
vakthus. Till vänster, ett vakthus. På baksidan, en bro. På baksidan, en bro. Läsdagboken är från oktober
2004 och framåt. Varje film är. På baksidan, en bro. läsdagbok. Jag behöll och vårdade lammet i dess
sönderbrutna skick i ett par år och begravde det slutligen i en ljungbacke, sedan jag till det yttersta pressat.
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