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BESKRIVNING

Välkommen till Thunder Pointen småstad full av människor du aldrig kommer glömma. Ginger Dysart har
precis börjat återhämta sig från den värsta sorgen efter att ha förlorat sitt barn. Hon trivs hos sin
hjälpsamma kusin Ray Anne i småstaden Thunder Point, och jobbet på vännen Graces blomsterbutik känns
fridfullt och tillfredsställande. Men när hon tillfälligt hoppar in och hjälper till med ett bröllop på familjen
Lacoumettes vackra gård förändras hennes lugna tillvaro. Den lyckliga stämningen förstörs av brudens
bror Matt, som är berusad och klumpigt försöker stöta på henne. Matt kämpar själv med smärtsamma
minnen efter en skilsmässa och lider av hjärtesorg. När han gjort både Ginger och sig själv till åtlöje flyr
Ginger tillställningen. Till hennes förvåning dyker Matt upp vid blomsterbutiken några dagar senare. Han
vill be om ursäkt och gottgöra henne. Deras första pinsamma möte utvecklas snart till en djup vänskap,
djupare än någon av dem förväntat sig. Alla runt dem oroar sig för att Ginger än en gång ska få sitt hjärta
krossat. Men hon ser en annan sida av Matt som får henne att tro att det kan finnas en chans för dem.
Kommer Ginger våga öppna sitt hjärta för Matt? Och kommer Matt kunna bearbeta sitt förflutna så att de
kan gå vidare i livet tillsammans?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Shirley Clamp - En Ny Chans Lyrics | LetsSingIt Lyrics

De förtryckta djuren kan inte föra sin egen talan. Men hos Gotlands djurfristad kan en travhäst på väg till
slakt eller en kaninunge utkastad i kylan få ett ...

Meeke får ny chans i rally-VM | SVT Sport

Regeringen lägger fram propositionen som ska ge ensamkommande unga en ny chans att få stanna i
Sverige. Trots hård kritik är förändringarna små.

Jill Johnsons stora livsförändring - med kärleken Mattias

Handling. En rik aktieklippare på Wall Street vid namn Jack Campbell får chansen att återförenas med sin
gamla flickvän. Han får alltså upptäcka hur hans liv ...
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