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Jane Green äntligen tillbaka på svenska med en bitterljuv roman om att finna lyckan där man minst anar det.
När Emma Montague lämnade sin strikta, brittiska överklasstillvaro för att göra karriär i New York, trodde
hon att hon skulle bli lycklig där. Långt borta från sina föräldrar och deras förväntningar kastade hon sig in i
Manhattans snabbt pulserande liv, med ett högavlönat jobb, tjusig lägenhet och en rad framgångsrika
pojkvänner. Men den hårda finansvärlden och dess ständiga jakt på mer började ta ut sin rätt. Det här var inte
heller livet hon ville ha. Emma slår sig ner i den pittoreska småstaden Westport i Connecticut eoner från både
England och Manhattan. Och det är där hon börjar inse vad hon egentligen vill ha ut av livet. Utan jobb, och
med bara en enda vän i staden, använder hon sin passion för att skapa vackra miljöer till att renovera det
nedgångna lilla huset hon hyr av Dominic, snickaren som bor i huset intill med sin sexårige son. Dominic
liknar ingen annan man Emma känt. Han är trygg i sig själv, står med båda fötterna på jorden och lägger all sin
fritid på sonen Jesse, vars mor lämnade dem strax efter att Jesse föddes. De blir vänner, och långsamt mer än
så, när Emma inser att hon känner sig hemma på ett sätt hon aldrig tidigare gjort. Men just som de börjar tänka
sig ett liv tillsammans som en familj, slår ödet till på det mest chockerande vis. För första gången måste Emma
stanna och slåss för det hon älskar och för sanningen hon upptäckt om sig själv, eller riskera att förlora allt.
Full av romantik och hjärtesorg Huffington Post

Det är inte bara svenskar som har svårt att förstå danska. En före detta missbrukare flyttar till en ny stad med
sina barn för att börja om på nytt, men hennes kamp tar snart en oväntad och övernaturlig. Phone:
+46-571-31350 Fax: +46-571-31250 E-mail: info@hallefishingcamp. Då kan det vara dags att börja fundera.
Address: Nordstugan 1, SE-670 40 ÅMOTFORS, Sweden. Julklappstips - Tips på Julklappar till alla. 03.
Regeringen föreslår att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Riksidrottsförbundet är
idrottsrörelsens samlade organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor,
såväl nationellt som. Hälle Fishing Camp. Behandlingsresultatet blir inte bättre av att du behandlar oftare.
Följ behandlingsschemat ovan, eller annat av läkaren förskrivet, noga. 03. Behandlingsresultatet blir inte
bättre av att du behandlar oftare. Att leka lite bryter isen och lockar till många skratt. Julklappstips - Tips på
Julklappar till alla.

