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Familjeträdet Susan Wiggs boken PDF Annie Harlow har allt hon kan önska sig. Hon är producent för ett

omåttligt populärt matlagningsprogram på tv, hon älskar sin man och deras vackra hem i Los Angeles. Och nu
är hon gravid med deras första barn. Men så, på en sekund, förändras allt. Och när Annie vaknar upp efter ett
år i koma inser hon att tiden inte är den enda hon förlorat Tyngd av en enorm sorg återvänder Annie till sitt
barndomshem i Vermont, en farm som ägts av släkten i generationer. Omgiven av sin livsbejakande bror,

deras frånskilda mamma och fyra yngre brorsbarn börjar Annie långsamt läka. Och i den lilla staden finns fler
personer som gör att hon känner sig alltmer hemma i den värld hon en gång lämnat, och att hon sakta vågar

börja tro på en framtid igen.  
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