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BESKRIVNING
Möt Ella, bröllopsfixaren som tappat all tro på kärlek Som 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.Om
Grindvakterskan: En kärlekshistoria ni inte får missa. Har allt. Hetta, humor och mystik.
@chicklitrevolution Mysig och lättläst svensk romance med både spänning och hetta. @bokbesatt Den är
söt, varm, magisk och spännande. @netduvan Med kärlek, mystik och gamla slott är den svår att lägga ned.
@villivonkansbooks
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Allt om Elvira Berg - Böcker, bilder och kuriosa.
Trött på sin grå vardag har Sofia sagt upp sig för att göra något hon alltidlängtat efter: rusta upp Svartsjö
slottspark. Problemet är bara att ingentalat om ...
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Bröllopsbyrån Vi som älskade Du glädjerika sköna En oemotståndlig affär Den lilla bokhandeln runt
hörnet Sommar i Hamptons Strandcaféet
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