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BESKRIVNING
Möt Ella, bröllopsfixaren som tappat all tro på kärlekSom ensamstående mamma till en liten dotter
kämpar Ella med att få ihop vardagspusslet. På Fest & Bröllopsbyrån omges hon av kärlek och blivande
makar, men privat ser hon till att hålla sig så långt borta från män som möjligt. Hittills har hon lyckats bra
med det. Men så hamnar byrån i ekonomiska svårigheter och rådgivaren John kallas in. Han är van att få
som han vill men möter plötsligt motstånd - Ella ifrågasätter inte bara hans metoder att rädda byrån, utan
hela hans existens.I utkanten av Ellas liv finns även småbarnspappan Max - varm, trygg och den perfekta
fadersfiguren för Ida. På olika sätt väcker de båda männen något i Ella. Kommer hon kunna fortsätta som
förut i trygg ensamhet? Eller ska hon våga tro på kärleken igen? Elvira Bergs första kärleksroman
Grindvakterskan möttes av fina recensioner och i Bröllopsbyrån bjuder hon in till en värld av vardagskaos,
cremefärgat siden och tokiga brudpar, där den stora kärleken kan komma i olika former.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Storytel - Ljudböcker & E-böcker i mobilen
Bröllopsbyrån. Elvira Berg. 69,00 kr. Format: Pocket, E-bok . Våga visa kärlek/Efter festen... Charlene
Sands/Sandra Hyatt. 79,00 kr. Format: ...

Bröllopsbyrån | HarperCollins Nordic
Buy a Rosa Bröllopsbyrån gift card. Send by email or mail, or print at home. 100% satisfaction
guaranteed. Gift cards for Rosa Bröllopsbyrån, Vaksala Kyrkväg 11 ...

StoraHjertat - Home | Facebook
Bröllopsbyrån Vi som älskade Du glädjerika sköna En oemotståndlig affär Den lilla bokhandeln runt
hörnet Sommar i Hamptons Strandcaféet
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