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Jane Green är tillbaka med ännu en gripande bladvändare om familjer, hemligheter och kärlek.Â Â Sylvie är
nöjd med sitt liv. Hon trivs med tillvaron som hemmafru och älskar sitt bohemchica hus i den charmiga

småstaden La Jolla i Kalifornien. Men allt är inte perfekt ensamheten frestar på när Sylvies man hela tiden
reser i jobbet, särskilt nu när tonårsdottern Eve inte verkar må bra Â Äter hon inte mindre än vanligt, och ser
hon inte lite mager ut? Â Maggie lever den amerikanska drömmen. Efter en tuff uppväxt har hon gjort en

imponerande klassresa, ända till det stora, eleganta huset i välbärgade New Salem i Connecticut. Men skenet
bedrar barnen är visserligen skötsamma och välartade, men maken är borta större delen av tiden, och Maggie
försöker döva tomheten med nya, dyra handväskor och tröttsamma mingelpartyn med grannfruarna.Â Â Trots

att de lever så olika liv har Sylvie och Maggie mer gemensamt än någon av dem kan ana.

Färjorna till Gotland går från både Nynäshamn och Oskarshamn vi hjälper er gärna med er båtbokning uppge
då detta vid bokningstillfället. Några av Sveriges största sjöar och den mäktiga Skellefteälven finns nära
riksvägen. SL1 Kustkust Skåneleden Kust till kust sträcker sig från Sölvesborg i öster till Ängelholm och

Båstad i väster. Bästa tiden är på sommaren för ett skönare väder men även sen vår och tidig höst är bra tider.

Kust Till Kust

Pris kr 329. Resan går på ca 800900 mil beroende på rutt. Denna resan gör du på egen hand i ditt eget tempo
och njuter av spännande dagsetapper med stundtals utmanande upp och nerförslut i offroad terräng. START

RESOR TILL USA FRÅN KUST TILL KUST RUNDRESOR MED BUSS. Fri frakt inom Sverige för
privatpersoner. Vi är tolv svenskar som inte riktigt vet vad vi har gett oss in på. För mer info kika in på

https://readerzone.in.net/books1?q=Från kust till kust


www.hotellkust.se . Sylvie är nöjd med sitt liv.
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