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BESKRIVNING

Avslutande delen i den hyllade serien The Selection! Att Eadlyns liv i palatset skulle bli så annorlunda
hade hon aldrig kunnat tro när hon tackade ja till Urvalet. Som om det inte vore nog med att hon måste
övertyga folket om att hon inte är en kall, bortskämd prinsessa, så har hennes mamma blivit allvarligt
hjärtsjuk. Hennes pappa kollapsar snart under pressen att leda riket medan hans stora kärlek svävar mellan
liv och död. Eadlyn tvingas därför ta allt mer ansvar, och tiden börjar bli knapp för att välja vem som är
värdig att stå vid hennes sida när allt är över. Hon förväntar sig inte ett sagoslut i stil med hennes
föräldrars tjugo år tidigare, men hon tvingas inse att det faktiskt finns känslor, äkta känslor, för flera av de
deltagare som är kvar. Det känns inte längre helt otroligt att hon ska finna kärleken, men hennes val visar
sig bli så mycket viktigare än hon först anat. Hur ska hon veta vad som är det rätta valet inte bara för
henne, utan för hela Illéas framtid?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Här anländer kungabarnen till drottningen Silvias fest

Av jaktslottet Fredrikhov på Östermalm i Stockholm finns bara två paviljonger bevarade men slottet har
ändå inte blivit kvitt sitt övernaturliga rykte.

Drottningen Drottninggården 250, Landskrona - hitta.se

Den sista drottningen. Kommer Emilia eller Magda att vinna kriget?

Drottningens hån mot Sofia | Stoppa Pressarna - Kungligheter ...

Sveriges största blogg om smart förvaring och organisering av hemmet. Häng på "ett uppdrag i veckan"
och lär dig att organisera ditt hem du också!
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Drottningen

https://www.bo-fi.club/?p=DROTTNINGEN&ln=se
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