
Tags: Bettys värld las online bok; Bettys värld ladda ner pdf e-bok; Bettys värld epub books download; Bettys värld e-bok apple; Bettys värld
MOBI download; Bettys värld bok pdf svenska

Bettys värld PDF E-BOK

Marie-Louise Marc

Författare: Marie-Louise Marc 
ISBN-10: 9789188261663

Språk: Svenska
Filstorlek: 2974 KB



1

BESKRIVNING

En underhållande, romantisk komedi om mogen kärlek, karriär och familjeförsoning!Betty Svan är
kärleksreporter på det glossiga magasinet Gala. Trots en galen chef trivs hon med sitt jobb som landets
flitigaste relationsjournalist. Dessutom har hon precis inlett en passionerad relation med Dan, en säljare på
en golftidning på samma förlag. Sommaren närmar sig, Stockholm blir allt varmare och livet leker. Eller?
Snart börjar mörka moln täcka Bettys himmel. Dan visar sig vara en otrogen skit, det skvallras om
nedskärningar på arbetsplatsen, Bettys mamma blir allt sjukare på hemmet där hon bor, och Betty både
saknar och oroar sig över sina utflugna, vuxna barn. Samtidigt uppstår pirriga känslor mellan Betty och
hennes granne Henrik, en godhjärtad psykiatriker som bor i samma hus. Men kan en läkare verkligen bli
kär i en skvallerskribent? Och kommer Betty ens våga öppna sig för kärlek igen?Välkommen till en
pulserande värld full av kändisskvaller, surdegsbröd, Stockholmsvyer och romantik. Bettys värld! Marie-
Louise Marc är själv journalist i grunden och har bland annat arbetat på Elle och Veckorevyn. Bettys värld
är hennes debutroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Villa Freja: bettys värld av marie-louise marc

2017, Inbunden. Köp boken Bettys värld hos oss!

Bettys val - Marie-Louise Marc - Bok | Akademibokhandeln

En underhållande, romantisk komedi om mogen kärlek, karriär och familjeförsoning! Betty Svan är
kärleksreporter på det glossiga magasinet Gala. Trots en galen ...

Marc marie-louise - bettys värld - (pocket) - böcker - Ginza.se

Betty Svan arbetar som reporter på tidningen Gala, ett modemagasin som det ryktas om behöver strama åt
sin budget. Oron över att bli uppsagd hänger i luften ...
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Bettys värld

https://www.bo-fi.club/?p=BETTYS%20V%C3%84RLD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BETTYS%20V%C3%84RLD&ln=se
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