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BESKRIVNING

Stacey Lanes liv är en fullkomlig röra. Hon är poet med skrivkramp, nybliven änka och från en dag till en
annan: eftersökt av Hollywood. När det står klart att filmstjärnan Tommy DeMarco har läst hennes
obskyra, feministiska debutroman och vill förvandla den till film har Stacey inget annat val än att lämna
lugna Omaha för glittrande Los Angeles. Staceys liv förvandlas i en handvändning och det dröjer inte länge
innan hon och Tommy har inlett en passionerad affär. En affär som enligt överenskommelsen enbart får
handla om sex. Men när Stacy även träffar Phillip, en pålitlig man som längtar efter ett varaktigt
förhållande, ställs allt på sin spets. Älska mig inte är en sprakande och känslosam historia om två personer
som är gjorda för varandra ? men som inte riktigt vill se det. En vild, rolig och sexig debutroman som
hyllats i USA."Ibland allvarlig, ibland hjärtevärmande ? den här otroliga romansen är en
beroendeframkallande bladvändare, full av förförelse och charm, som ger en insikter om detta röriga,
galna, underbara vi kallar kärlek.Så häll upp ett glas väldigt torrt, väldigt krispigt vitt vin, eller Staceys
favoritdrink, en kall vodka, och sjunk in i den här stekheta romanen." Washington Independent Review of
Books"Kay har skapat en äkta, ibland mörk men också romantisk historia om vad som händer när två
trasiga människor möts."Book Page
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hjälp - kan min pojkvän börja älska mig? | Hälsoliv

Måste bara få skriva av mig lite... För ca 1 månad sedan kom min man till mig och sa att han inte längre.

Älska mig inte - Liz Kay - Bok (9789188261519) | Bokus

FRÅGA: Min man säger att han inte älskar mig längre, men vill att vi ska fortsätta att vara gifta och leva
som vänner. Tror du att han kan älska mig igen eller ...

Älska mig inte - Liz Kay - Bok | Akademibokhandeln

Du förtjänar det allra bästa, även om jag inte alltid kan ge dig det så stannar du hos mig? Jag förstår det
inte. Jag älskar dig, jag älskar dig.
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ÄLSKA MIG INTE

https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84LSKA%20MIG%20INTE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=%C3%84LSKA%20MIG%20INTE&ln=se
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