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BESKRIVNING

Stina har ett problem, hon har blivit änka och har ont om pengar. Då får hon en bra idé. Hon ska söka efter
en rik man på nätet och lura honom att betala hennes skulder! Hon får snabbt svar på sin kontaktannons,
från en man som heter Amir. Men kan hon lita på honom? Han kanske också är ute efter pengar?
Huvudkaraktärerna i Sol och vår, Amir och Stina, möts på nätet, börjar dejta och hoppas båda att den andra
ska lösa de problem de har. Men varje gång de träffas glömmer båda att ta upp det där med pengarna. De
har för trevligt helt enkelt. När de till slut tar upp ämnet visar det sig att den andre inte alls har så mycket
pengar som de trott. Däremot kan de, om de hjälps åt, hitta lösningarna på sina problem men också
kärleken tillsammans. En riktigt feel good-bok med annorlunda twist.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hon blev sol- & vårad på en halv miljon | Aftonbladet

Ladda ned fantastiska gratis bilder om Sol. Gratis för kommersiellt bruk Ingen attribution krävd

Var är det varmt i november? Se varma länder här

Första gången som Kristian von Pálffy hörde talas om läkaren var 2012. Den 44-årige läkaren hade
promenerat förbi det pampiga och magnifika huset och undrat ...

Var är det varmt i februari? - Reseguiden

Bedrägeri och moderna sol och vårare är ett populärt tema i årets dokumentärfilmskörd. En av filmerna är
danska The Stranger - och enligt filmens ...
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Sol och vår

https://www.bo-fi.club/?p=SOL%20OCH%20V%C3%85R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SOL%20OCH%20V%C3%85R&ln=se
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