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BESKRIVNING

När snälltåget spårat ur i kurvan vid älven får ensamstående Lisbeth ta hand om en liten pojke som rest på
tåget, och vars barnsköterska skadat sig i olyckan. Det var till en början sagt att han endast skulle sova hos
tant Betty en natt, men kvinnan och pojken fattar snabbt tycke för varandra. När sköterskan återfår
medvetandet visar det sig att lille Tommy har allt som en femåring kan önska ? utom ett hem med
kärleksfulla föräldrar. När olyckan skedde var Tommy på väg till sin stränga far, veterinär Stefan Ebers, dit
den självupptagna modern skickat honom. Lisbeth, som väckts ur sitt bekväma liv av de nya
ömhetskänslorna för Tommy, är fast bestämd att få ta över rollen som barnsköterska och följer med på
hans resa till fadern, redo att kämpa.Sigge Stark var Sveriges mest lästa författare. Med en
rekordproduktion på över 100 romaner och otaliga noveller har hon trollbundit generationer av svenska
läsare i alla åldrar. Hennes böcker kännetecknas av kärlek, förvecklingar och dramatik, men är också
skildringar av människors tillvaro under flera decennier. Bakom pseudonymen Sigge Stark fanns
författaren och djurälskaren Signe Björnberg (1896?1964).Omslagsformgivare: Miroslav Sokcic
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Tommy Hilfiger | Shoppa Tommy Hilfiger online idag | Miinto.se

Ikväll åt blev det massor av bacon igen. Tre paket och tre ägg. Jag fick använda en gammal bild igen.
Intagen blev /Tommy

Tommy Hilfiger | Herr - Köp Online - Stayhard.se

Det amerikanska märket Tommy Hilfiger är kända för sina stilrena och "preppy" kläder för så väl vuxna
som barn och ungdomar. Plaggen passar till vilken ...

Men | Tommy Hilfiger®

Skribent: Tommy k Johansson, 2019-02-12, 03:29 Kategori: Mac. På min relativt gamla MacBook Air
sitter Apples fantastiska MagSafe - en strömkontakt där kontakten ...
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