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BESKRIVNING

Till New York har de kommit för att hjälpa sina döttrar, som startat ett lyxigt svenskt spa på Manhattan.
Hervors dotter Ingrid får ett gåtfullt brev från Sverige och en manlig kund lyckas påverka Hervor så till
den milda grad att hon till och med tappar sin förmåga att skåda in i framtiden. Hon hävdar bestämt att hon
är utbränd, vilket Mirjam inte riktigt tror på.Mirjam litar inte på den charmige mannen som har tid att vara
på spaet ständigt och jämt. Dessutom tar han sig in i deras bostad. Vem är han egentligen och vad gör han i
New York?Här är den fjärde boken i serien om Mirjam och Hervor!om tidigare böcker i serien:"Svinhugg
innehåller både en spännande och oväntad historia, sköna miljöer och mustiga karaktärer. Den lappländska
Hervor som inte spottar i glaset och svär som en borstbindare, är en favorit. Marianne Cedervall lovar fler
böcker om Mirjam och Hervor. Något att se fram emot."Susanne Blick, SKTF-Tidningen"Det här är en
underbar roman av debutanten Marianne Cedervall! Den är både varm, finurlig och full av humor och man
bara måste veta hur det går för Mirjam!"Birgitta Delbrand, Året Runt"Underbart makaber debutroman som
imponerar"Gunilla Weddin, Skånskan



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stormsvala - YouTube

Mirjam och Hervor i New York! Till New York har de kommit för att hjälpa sina döttrar, som startat ett
lyxigt svenskt spa på Manhattan. Hervors dotter Ingrid får ...

Stormsvala - Böcker - CDON.COM

Ny remastrad version! Till New York har de kommit för att hjälpa sina döttrar, som startat ett lyxigt
svenskt spa på Manhattan. Hervors dotter Ingrid får e

Stormsvala / E-bok - vastmanland.elib.se

Ett inlägg om en bok. Fyra böcker om Mirjam och Hervor har Marianne Cederwall skrivit. Nu har jag läst
den fjärde, Stormsvala, och kommit fram till att den är ...
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STORMSVALA

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