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BESKRIVNING

Det ligger en stuga vid en liten sjö. Nyskilda Vanja brukar åka dit med sina barn och bada. Ägaren Jonas
har sagt att de får vara vid stranden hur mycket de vill. Vanja tänker allt oftare på stugan - och på Jonas. En
dag går hon in i stugan utan lov. Hon ska överraska Jonas och städa därinne. Men när Jonas dyker upp blir
han inte alls glad.När Jonas hittar Vanja inne i stugan, skriker han åt henne att försvinna därifrån. Jonas
reaktion förbryllar Vanja, samtidigt som hon förstår. Hur kunde hon vara så dum att hon gick in i stugan
utan lov? Vanja saknar stugan och drömmen om en ny man, drömmen om Jonas. Men så en dag ringer det
på dörren och utanför står två Jonas! Vardaglig, lättsam, romantisk berättelse som många kan känna igen
sig i.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Strandhuset

Från altanen har ni en underbar utsikt över sjö Mien : Köket : Den öppna spisen i vardagsrummet : Toalett
med dusch. Tyst och enskilt vid vägens slut.

Stugor i Småland, stuga i småland att hyra, stugor uthyres

Det ligger en stuga vid en liten sjö. Nyskilda Vanja brukar åka dit med sina barn och bada. Ägaren Jonas
har sagt att de får vara vid stranden hur mycket de vill.

Nybyggd stuga vid sjön Ärtingen Fristad, - Hyrboende

Stuga vid Ara sjö med egen brygga och en bastu i sjön. Stugan ligger i en naturskön omgivning
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STUGAN VID SJÖN

https://www.bo-fi.club/?p=STUGAN%20VID%20SJ%C3%96N&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STUGAN%20VID%20SJ%C3%96N&ln=se
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