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Söta, röda sommardrömmar Christoffer Holst boken PDF "Söta, röda sommardrömmar" är en charmig

berättelse där oväntad kärlek och skärgårdsliv möter en kittlande spänningsintrig.Cilla Storm har just blivit
dumpad av sin pojkvän. Hennes karriär som skvallerjournalist går inte riktigt som hon tänkt sig och

sparkapitalet räcker inte längre till det där drömmiga sommarhuset i skärgården. Efter uppbrottet har hon bara
råd med en kolonilott på Bullholmen – en turisttät liten ö i Stockholms prunkande skärgård. Trots att hon helt

saknar gröna fingrar bestämmer hon sig för att slå till.Men när en ung kvinna hittas död på ön på
midsommardagens morgon tar Cillas liv en helt ny vändning. Cilla visar sig ha varit den sista som såg
kvinnan i livet och hon blir snabbt indragen i utredningen – som leds av den mycket stiliga polisen

Adam.Den smått neurotiska och Chardonnay-pimplande Cilla och den strikta, välklädda Adam är så olika
som två människor kan vara – ändå dras de till varandra. Men så sker plötsligt ännu ett mord som ställer allt

på ända.

 

"Söta, röda sommardrömmar" är en charmig berättelse där oväntad
kärlek och skärgårdsliv möter en kittlande spänningsintrig.Cilla
Storm har just blivit dumpad av sin pojkvän. Hennes karriär som

skvallerjournalist går inte riktigt som hon tänkt sig och sparkapitalet
räcker inte längre till det där drömmiga sommarhuset i skärgården.
Efter uppbrottet har hon bara råd med en kolonilott på Bullholmen –
en turisttät liten ö i Stockholms prunkande skärgård. Trots att hon
helt saknar gröna fingrar bestämmer hon sig för att slå till.Men när
en ung kvinna hittas död på ön på midsommardagens morgon tar
Cillas liv en helt ny vändning. Cilla visar sig ha varit den sista som
såg kvinnan i livet och hon blir snabbt indragen i utredningen – som



leds av den mycket stiliga polisen Adam.Den smått neurotiska och
Chardonnay-pimplande Cilla och den strikta, välklädda Adam är så
olika som två människor kan vara – ändå dras de till varandra. Men

så sker plötsligt ännu ett mord som ställer allt på ända.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Söta, röda sommardrömmar&s=sebooks

