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BESKRIVNING

Evie Flynn har alltid varit familjens svarta får. Medan hennes äldre systrar växte upp tidigt har Evie
försökt slå igenom som sångerska, skådespelare och till och med fotograf. Men inget har lyckats och hon
känner hur livet passerar medan hon vikarierar på kontor och lever ett lite för stillsamt liv med sin tråkiga,
pensionssparande pojkvän. När Evies älskade moster Jo dör i en bilolycka, ärver Evie hennes strandcafé i
Cornwall. Fast besluten att lyckas med något för första gången i sitt liv bestämmer sig Evie för att flytta
dit, driva caféet och börja om från början. Men att börja om är inte alltid lätt varken när det kommer till
jobb eller kärlek ...Lucy Diamond (pseudonym för Sue Mongredien) är en av Englands mest populära
feelgoodförfattare. Strandcaféet är den första delen i hennes serie om Evies liv i Cornwall med romanser,
familj och vänskap.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Strandcaféet | 31,00 kr | Bok av Lucy Diamond - plusbok.se

Köp 'Strandcaféet' bok nu. Köp STRANDCAFÉET nu. STRANDCAFÉET av Lucy Diamond är en
charmig feelgoodroman om familjens svarta få ...

Snöfall över strandcaféet - bonniersbokklubb.se

Evie Flynn har alltid varit familjens svarta får. Medan hennes äldre systrar växte upp tidigt har Evie
försökt slå igenom som sångerska, skådespelare och till ...

Strandcaféet - Lucy Diamond - böcker (9789188261823 ... - Adlibris ...

Sölvesborgs Fastighetsförmedling AB är ett mindre aktiebolag med 1 anställda. Senaste räkenskapsåret
gjordes en vinst på 1 559 TKR. Det sitter lika många ...
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STRANDCAFÉET

https://www.bo-fi.club/?p=STRANDCAF%C3%89ET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=STRANDCAF%C3%89ET&ln=se
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