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BESKRIVNING

Bröllopsnatt med förhinder Lottie vill inget hellre än att gifta sig och skaffa barn, så när hennes älskade
Richard bara tycks vara ännu en i raden av pojkvänner som får kalla fötter gör hon slut. Besvikelsen, och
ett plötsligt infall, gör att hon istället i all hast gifter sig med sin ungdomskärlek, Ben, som efter femton år
dykt upp som brud gummen i lådan. Lotties syster Fliss ? själv mitt uppe i en uppslitande skils mässa ?
tror inte sina öron när hon får veta vad systern gjort. Övertygad om att Lottie begått sitt livs misstag skyr
hon inga medel för att fördärva hennes bröllopsnatt. Det som inte fullbor dats kan ju annulleras. Som
självutnämnda skilsmässoapostlar ger sig Fliss och den försmådde Richard av efter paret, som sparat
sexakten till smek månaden på Ikonos.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Grim Tales: Bröllopsnatten > iPad, iPhone, Android, Mac & PC Game | Big ...

En åttaårig flicka i Jemen uppges ha dött till följd av skadorna hon fick på sin bröllopsnatt. Hennes man
var 40 år. Nu kräver ...

9 anledningar till att du aldrig får ligga på bröllopsnatten - HÄNT

Bröllopsnatten. Vad kan vara mer romantiskt än att spendera er första natt som gifta makar på en bädd av
kristallklar is och mjuka renfällar?

Åttaåring bortgift - dog under bröllopsnatten - DN.SE

Kärleksfullt välkomna att umgås, njuta och vakna hos oss på Avalon - en plats där nätterna inte är som alla
andra. Fira er bröllopsnatt hos oss, vi lovar ...
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BRÖLLOPSNATTEN

https://www.bo-fi.club/?p=BR%C3%96LLOPSNATTEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BR%C3%96LLOPSNATTEN&ln=se
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