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BESKRIVNING

I Silver Springs kan det mest härdade hjärta lära sig att älska igen ... Så länge Cora Kelly kan minnas har
hon undrat varifrån hon kommer, vem hon egentligen är och varför hennes biologiska mamma lämnade
bort henne. Inte för att hon haft en dålig uppväxt hos sina adoptivföräldrar - tvärtom, de har varit helt
perfekta. Ändå saknas en pusselbit i hennes liv. Och med hjälp av en privatdetektiv har hon äntligen hittat
sin mamma!Det visar sig att Coras mamma driver en skola för pojkar som haft en besvärlig uppväxt och
att hon har adopterat inte mindre än åtta av dem. Något som får Cora att i ännu högre grad undra varför
just hon blivit bortlämnad. För att få veta mer tar hon anställning som lärare på skolan. Sakta men säkert
närmar hon sig svaren på frågorna. Men framstegen förhindras av Elijah Turner, en av mammans
beskyddande adoptivsöner - och den man som får Cora att känna att hon har hamnat i himmelriket ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Själskärlek : väck hela ditt hjärta : en Orinbok - Roman Sanaya

Lasse Berghagen - Stockholm i mitt hjärta HellanW. Loading... Unsubscribe from HellanW? Cancel
Unsubscribe. Working... Subscribe Subscribed ...

Mitt Hjärta

Hjärta som väcker heta känslor. ... Kan man placera en gräll jättekaramell mitt i den lummiga grönskan på
Sveriges vackraste universitet.

Hjärta som väcker heta känslor - DN.SE

snälla väck mig aldrig mer om du bara skulle råka va' en dröm. Jag vet inte hur du gör ... skär ut mitt hjärta
med en kniv till dig för jag älskar dig.
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VÄCK MITT HJÄRTA

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84CK%20MITT%20HJ%C3%84RTA&ln=se
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