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BESKRIVNING

Att kastas in i en familjs inrutade vardag och bli plastmamma på halvtid är inte enkelt. Lilly skäms när hon
längtar efter barnfria veckor, men blir frustrerad när hon inte kan förlusta sig med sin nya man i fred eller
ens gå på toaletten utan sällskap. Viktoria borde vara nöjd när hon sammanfört sin före detta med en
kvinna hon verkligen gillar, men svartsjuka tar oväntat över hennes kropp. Hon kan inte sluta tänka på att
det kanske finns en chans att hon kan få sin familj tillbaka. När den årliga Motalafesten i form av
Vätternrundan går av stapeln tappar Lilly bort Viktorias dotter i folkvimlet, och allt går åt helvete.
Igen.JOSEFINE SANDBLOM är en svensk författare bosatt i Motala. Han är min är uppföljaren till Kalla
mig Amanda."Rolig, underbar och fylld med drama. Jag ÄLSKAR den här boken!" Jennies boklista"Jag
gillade ju verkligen Amanda, men alltså den här. Ännu bättre!" Tinaeh blogg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Expertpanelen - Han förlåter inte min otrohet | Kurera.se

Josefine Sandblom slog igenom 2017 med sin fartfyllda och okonstlade underhållningsroman om ett gäng
tjejer bosatta i den lilla östgötska staden Motala.

Cajsalisa - Han är Min Lyrics | LetsSingIt Lyrics

Välkommen att sjunga med i dessa mer än 2000 psalmer från olika tider och länder! Observera dock att
materialet inte utan vidare är fritt för publicering i ...

UFC-bossen om Conor McGregor: "Han är min Muhammad Ali" - MMAnytt.se

Det är något speciellt med de körläger som vartannat år anordnas på Vikbolandet. De samlar folk som har
ett gemensamt glädjeämne och intresse och som ...
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HAN ÄR MIN

https://www.bo-fi.club/?p=HAN%20%C3%84R%20MIN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HAN%20%C3%84R%20MIN&ln=se
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