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BESKRIVNING

CLAIRE BRADFORD BEHÖVER ÖPPNA ÖGONEN Vad hon däremot inte behöver är en tragisk
bilolycka. Som ensamstående mamma och ägare till en framgångsrik smyckesaffär lever Claire ett enkelt
och ganska förutsägbart liv i Hope's Crossing i Colorado. Så vad spelar det för roll om hon inte har tid för
romantik? Det är åtminstone vad hon intalar sig själv, speciellt när hennes bästa väns sexige yngre bror
återvänder till staden i rollen som ny polischef. Men när olyckan tvingar Claire att ta det lugnt och förlita
sig på andra - i synnerhet på Riley McKnight - inser hon att saker och ting måste förändras. Och inte bara i
hennes eget liv. Vågen av rån som begåtts av ungdomar i staden och som föranlett den hemska olyckan blir
som en väckarklocka för alla i Hope's Crossing. Känslan av samhörighet har gått förlorad under senare år,
men en mystisk välgörare inspirerar stadens invånare och öppnar upp för nya spännande möjligheter medan
sommaren närmar sig.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Björnbärssommar - RaeAnne Thayne - adlibris.com

Björnbärssommar / RaeAnne Thayne På det fjärde ska det ske / Kajsa Ingmarsson Hannahs lista / Debbie
Macomber I skuggan av min bror / Uwe Timm

Jag och mina böcker: Björnbärssommar - RaeAnne Thayne

Gör en bra affär på Björnbärssommar (Ljudbok nedladdning, 2016) Lägst pris just nu 124 kr bland 2 st
butiker. Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner ...

RaeAnne Thayne - Author - Author | USA Today Bestselling Author ...

Björnbärssommar. Raeanne Thayne (Häftad) 59 kr. 74 kr Köp En bitterljuv strid. Annie Burrows (Häftad)
59 kr. 74 kr Köp CDON.COM använder cookies för att ...
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Björnbärssommar
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