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42-åriga Hanna trivs med livet i Stockholm, men när hennes mormor skadar sig och behöver hjälp tvingas
hon upp till den lilla byn Storsjöhöjden i Jämtland. Byn där hon tillbringade sin barndoms somrar är sig lik:
samma ljuvliga ängar, samma vackra vyer mot fjällen ... och samma Mattias.För tjugofem år sedan hade
Hanna och Mattias en himlastormande romans här. Idag är han getbonde med eget mejeri, och lever ensam
med dottern Felicia. Det dröjer inte länge innan känslorna åter väcks till liv mellan Mattias och Hanna, och

Hanna blir dessutom förtjust i 9-åriga Felicia. Ändå bestämmer de sig vuxet för att hålla det på en
sommarromans-nivå. Juni, juli, halva augusti.Men Hanna bär på en hemlighet. Ett sår som aldrig läkt. Och
plötsligt sker en olycka som vänder upp och ner på hela sommaren. Var hör Hanna egentligen hemma?

Upplagd av Sagagos kl. Ämnen Bönder Farmers Storsjöhöjden Sverige Jämtland Storsjöhöjden.
Kovakantinen. Juni juli halva augusti.

Juli,Juni,Juni Juli Augusti

Titel Juni juli halva augusti. Printz Publishing. Nytt regelverk för behandling av personuppgifter GDPR träder
i kraft 25 maj 2018. Erschienen 2742020. httpsyoutu.beNqWBgYkTwI. Årets feelgoodroman Juni juli halva
augusti framröstad av 6 000 läsare i FBgruppen Feelgoodfredag Vilken ära och vilket sällskap Stort grattis till
feelgoodhornan Årets mysdeckare och simonaahrnstedt Årets romance. Av Marc MarieLouise. 146 ur Juni
juli halva augusti av MarieLouise Marc Fler smakbitar här Passande roman att läsa nu när vi har glidit in i
sommaren. Mannen som tordes gå ut på snakepiten. Pris 209 kr. Oj oj vad jag har gått idag. Författare till

feelgoodromanen Juni juli halva augusti och Bettytrilogin Bettys värld Bettys val och Bettys resa.
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