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BESKRIVNING

Vågar hon lita på främlingen som döljer sitt förflutna?De doftande blomstren gav löfte om vår,men
fruktodlingen var också förknippadmed hemligheteroch smärtsamma minnen En djup längtan efter ett hem
hade fört Eliza till Wyatts Fruktodling för tio år sedan. Nu är hon änka med tre små barn, djupt skuldsatt
och med insikten om att allt hänger på henne. Men hur ska hon klara att sköta odlingen helt ensam?När en
främling dyker upp på gården tar Eliza för givet att han är som alla andra stackare som söker arbete på
grund av den stora depressionen. Men Gabes hemtama sätt att ta sig an arbetet på gården väcker frågor hos
Elizasamtidigt som hon fruktar att Gabe döljer ett förflutet och vissa motiv som skulle kunna äventyra allt
hon kämpat för att uppnå för sig själv och barnen En oerhört fängslande roman om några människorvars
liv vävts samman av behov och omständigheter..
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fruktodlingens hemligheter hämta PDF Lynn Austin - tighbirdlalan

Nordens till ytans största kristna bokhandel finns på nätet. Välkommen att besöka oss. Vi har mer än du
tror!

PDF Litteratur för vuxna 1 - legimus.se

till PROKLAMA din Kristna Bokhandel Handla bekvämt på nätet. Portot är 35 kr inom Sverige. Vi ger
rabatt till församlingar. Här hittar du kristen litteratur på ...

I väntan på dig av Lynn Austin - LitteraturMagazinet

Pestens europa Slutbantat På en ny nivå när temperaturen stiger rättvis sönderdelning skorm hemligheter
vid havet Schizofreni Flickan demonerna En vacker dag l ...
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FRUKTODLINGENS HEMLIGHETER
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