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

Chansen PDF E-BOK

Karen Kingsbury

Författare: Karen Kingsbury 
ISBN-10: 9789186735746

Språk: Svenska
Filstorlek: 2117 KB



1

BESKRIVNING

Dagen innan Ellie flyttade från Georgia till Kalifornien, satt hon och hennes bäste vän Nolan under ett
gammalt ekträd och skrev brev till varandra som de sedan lade i en gammal rostig metallask och grävde
ner. Tanken var att de skulle återvända, gräva upp asken och läsa breven elva år senare.Datumet närmar
sig, men mycket har förändrats. Ellie har lämnat sin barndomstro, snarast blivit berövad den, och lever nu
som ensamstående mamma i en sliten lägenhet och försöker få vardagen att gå ihop. Ibland ser hon på tv-
sporten för att få en glimt av Nolan, som är stjärna i basketligan NBA, och vars frimodiga tro är allmänt
känd och omtalad. Men det är få som vet att det är Nolans egna högst personliga livstragedier som driver
honom till att utöva både sin tro och sin idrottskarriär.Trots sin framgång är Nolan isolerad och ensam och
han plågas djupt av saknaden i hjärtat som har funnits där ända sedan den där kvällen under ekträdet
tillsammans med Ellie. För både Ellie och Nolan är det kommande datumet mer än bara ett barndomslöfte.
Det är chansen att få klarhet i allt, chansen att få reda på om det verkligen är för sent att finna kärleken
igen.Karen Kingsbury berättar en historia om hjärtegripande förluster, kraften i tron, men också om de sår
som bara en kärlek som varar för evigt kan hela. Hoppet lever för den som är villig att ta en chans.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Home - GF Chansen

Har du svårt att bli gravid? Här är 35 tips som ökar chansen att bli gravid - som både kvinnor och män kan
dra nytta av.

Sista chansen | SVT Play

Genom att klicka på "registrera" accepterar du att din e-postadress används för att skapa och hantera ditt
användarkonto, och om du vill det, få nyhetsbrev och ...

Kontakta oss - GF Chansen

- Han släppte in ett mål då och gjorde det skitbra. Det känns som att det var dags att ge honom chansen
igen. Klintsten, vår givne etta, var ...
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