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BESKRIVNING

Annalena är ensamstående mamma åt den förtjusande lilla Titti. Arbetsdagarna på banken är långa, men
pengarna är dåliga och hon bekymrar sig över den lilla familjens ekonomi. Huset de bor i tillsammans med
Annalenas sjuka, sängliggande mamma är gammalt och måste repareras. Det verkar inte som att de
kommer få råd. Tills en dag då den mystiska Bernt Melin kommer till huset och ber att få hyra deras
tomma sovrum. Annalena jublar av lättnad. Snart har Bernt Melin vunnit både mammans och lilla Tittis
hjärtan och det dröjer inte länge förrän även Annalena blir nyfiken på den angenäma mannen. Helmut
Busch (f. 1924) är en svensk författare som skrivit 23 kärleksromaner mellan 1971-1985. Han har även
skrivit två romaner tillsammans med sin fru Eva Busch. Hans bok Sommargästen publicerades först som
en följetong i tidningen Hemmets journal 1975. Den är del i B. Wahlströms romanserie succéromanen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Jag är den enda i historien som beordrat anfall med jaktflyg på svensk ...

Sommargästen v 29. annons. Isaberg i Hestra - Vinterparadiset runt hörnet annons. Hitta hem - Det är
många känslor involverade när man letar bostad.

Om sommargästen - Barometern

Sommargästen återkom till bonden efter en noggrann inspektion och följande konversation utspelade sig;-
"Jo, jag undrar om det finns en berså till torpet? ...

Lokaltidningen.se: E-tidningar - www.lokaltidningen.se

Pris: 54 kr. pocket, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken I maktens skugga av Viveca Sten (ISBN
9789175035512) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...



3

SOMMARGÄSTEN

https://www.bo-fi.club/?p=SOMMARG%C3%84STEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SOMMARG%C3%84STEN&ln=se
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