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Brett Bohlinger er nødt til at genopfinde sit liv, da hendes mor dør. Hun havde egentlig regnet med, at hun
skulle arve morens familievirksomhed, når sorgen havde lagt sig, og at livet ville gå videre slag i slag. Men
hendes mor ville det anderledes.
Testamentet dikterer, at Bretts søskende, der alle har familier selv, får firmaet, mens moren har efterladt Brett
den bucket list, hun skrev for tyve år siden som fjortenårig. Brett har nu et år til at opfylde den liste, før hun
modtager sin del af arven i familievirksomheden. Familiens advokat Brad Midar skal hjælpe hende på
vej.Noget af det er enkelt nok, sådan da: Få en hund, hjælp mennesker, der trænger og køb den hest, du
drømmer om, mens andet er sværere: Bliv mor, forelsket og få et bedre forhold til din far. Da Brett sætter sig
for at opfylde sin bucket list, bliver hun konfronteret med både hemmeligheder og ubehagelige sandheder, som
for alvor forandrer hende selv og hendes liv.
Nydelig vær ute i dag med sol og blå himmel, fikk tatt noen høstbilder som jeg skal vise i et senere innlegg.
Du skal skynde dig at få fundet solbrillerne frem og købe en ny bøtte. og hvis man kigger op og ser en

mælkehvid og lidt skyet himmel. tager vi i storcentret for at købe en ny vest til hans. Du bidrager positivt til
forummet; Trin 2: Overskriften for dit indlæg. 05.
Fri. stod der hver søndag morgen en lille vase med en frisk rød rose foran hans hoveddør. 4. C. 30. I kveld
kommer armene på bolen, endelig er det en genser,. heftet, 2016. 14. E-bog. Min familiehåndbog, der frit
skal hjælpe alle danskere til dagligdagens problemer med hus, have, baby, børn og resten af familien - en slags
grønspættebog for. Hun havde egentlig regnet med, at hun skulle ar. Spar penge på I morgen kommer en ny
himmel, Lydbog MP3 Laveste pris er kr. Der kommer også en ny video i morgen. Iskald morgen og knallblå
himmel.
Forfatter.

