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BESKRIVNING

Här och nu är en tänkvärd kärleksroman om att våga utmana det förflutna för att få en framtid. Om att
aldrig ge upp, att lita blint på kärleken och att alltid välja livet. I alla lägen - även mot alla odds. "Var det
här du var hela tiden?" Som tur var uttalade Ingrid inte orden högt när hon krockade med cowboyen Nate
på en hästgård i Montana så att vedträn ven genom luften. Som svar fick hon: "Vad tar du dig till,
människa?" På granngården bor Nate vars inre frusits till is sedan hans ungdomskärlek tackat nej till hans
frieri. Även om den karga ytan ryter vid närkontakt är han attraherad av den sprudlande svenskan med det
porlande skrattet. Han har bara glömt hur man söker kontakt. Det gemensamma intresset för fotbollen för
ut paret i gnistrande närkamper men det är först när ett barn anländer till världen som deras vänskap
förvandlas till en virvlande kärlekssaga. Tills det förflutna kommer ifatt, missförstånden läggs på hög och
planet till Sverige lyfter och tystnaden lägger sig. Först när livet ställs på sin spets strider de för sin kärlek -
mot alla odds.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Här och nu - Tyst Teater

Hos oss på Hair&nu hittar du frisörer, hudterapeuter, massörer, nagelteknologer, livscoach, ... Vi färgar
bryn och fransar, Lena utför även lashlift.

Här och nu | Riksteatern

Att leva i nuet, alltid vara närvarande och att känna... Här och nu!Vi lever i en tid där sådant vi tidigare
tagit för givet inte längre är alls så ...

Björn afzelius - här och nu - YouTube

Pris: 54 kr. pocket, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Här och nu av Eva Ludvigsen (ISBN
9789174617061) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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HÄR OCH NU

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