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BESKRIVNING

Fortsättning på feelgood-succén Projekt RosieDen charmiga feelgood-romanen Projekt Rosie blev en
bästsäljare världen över. Alla som undrat hur det går för den udda huvudpersonen Don Tillman får nu
svaret i uppföljaren Rosieeffekten.Don Tillman har gift sig med sin Rosie och de har flyttat till New York,
där båda forskar vid Columbia University. Don har svårt att passa in i sociala sammanhang och försöker
desperat upprätthålla sitt strukturerade liv som styrs av scheman, listor och rutiner. Det går helt överstyr
när Rosie meddelar den glada nyheten: hon är gravid!Att bli förälder är svårt för vem som helst att
förbereda sig på, men för Don är det nästan oöverstigligt. Han måste nu se till att Rosie inte äter något
olämpligt, räkna ut att han förväntas vara med vid ultraljudet, och han får mycket men kanske inte så god
hjälp av sina sex vänner. Den blivande pappan leds in på helt fel banor och när han till slut inser det är det
kanske för sent. Då riskerar han åtal, landsförvisning och värst av allt: att förlora Rosie.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Rosieeffekten / E-bok - bibliotekivast.elib.se

Rosieeffekten has 82,260 ratings and 9,144 reviews. Sam said: After the success of The Rosie Project last
year, it was inevitable that we'd get a sequel,...

Rosieeffekten - Graeme Simsion - ebok (9789137148403 ... - Adlibris ...

Pris: 51 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Rosieeffekten av Graeme Simsion (ISBN
9789137148403) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser ...

Endast Eböcker ...: Rosieeffekten - endastebocker.blogspot.com

Fortsättning på feelgood-succén Projekt Rosie Den charmiga feelgood-romanen Projekt Rosie blev en
bästsäljare världen över. Alla som undrat hur det går för ...
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ROSIEEFFEKTEN

https://www.bo-fi.club/?p=ROSIEEFFEKTEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ROSIEEFFEKTEN&ln=se
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