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BESKRIVNING

Två män. Två möjliga slut. Finns det verkligen bara en enda chans till lycka?Maggie är drygt fyrtio och
står inför livets hårda sanningar. Med sin enda dotter utflugen inser hon att både hennes liv och äktenskap
knakar i fogarna. När hon blir bjuden till en återträff med sin klass från universitetet väcks gamla minnen
till liv - särskilt de av Jude Hanson. Samma natt som Dan friade till Maggie, bad Jude henne att rymma
med honom, och nu kan hon inte låta bli att undra hur livet skulle sett ut om hon följt med.En morgon när
Maggie vaknar upptäcker hon att funderingarna blivit verklighet. Hon är tillbaka i år 1992 - och tjugo år
på nytt. Frågan är om hon är modig nog att välja den framtid som hon verkligen vill ha?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ett annat vi | HarperCollins Nordic

Pris: 71 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Ett annat vi av Fiona Harper (ISBN
9789150724585) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser och ...

Ylva Lagesson, NCC: "vi måste våga samarbeta på ett annat sätt än vi ...

KRÖNIKA Krönika IFK Motalas storförlust mot Edsbyn var inte mycket att säga om. Den är redan
glömd.

Flytta till ett annat land - så gör du - Veckorevyn

- Ett bra fotbollslag ska kunna variera sig beroende på vad motståndaren gör. Mot Turkiet måste vi spela
på ett sätt,. Idag ska vi klara att spela ...
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