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Kärlekens vägskäl Ingrid Kampås Hent PDF Ida vaknar tidigt en morgon av måsarnas skri. Klockan är inte
mer än sex och hon sträcker ut sig på sängen. Som ett sätt att vakna bläddrar hon igenom sitt Facebook-flöde.
Plötsligt ser hon något som får henne att hoppa till. Tim. En man som hon nu träffat flera gånger, en man som
hon kanske till och med börjat få känslor för, dyker oväntat upp på ett foto. Han vet givetvis ingenting. För
han håller en annan kvinna om midjan. Ida ställs inför ett dilemma. Ska hon höra av sig till Tim och berätta
vad hon hittat? Eller ska hon bara försvinna ur hans liv? Kärleken ställer Ida inför ett vägskäl som bara verkar

ha två alternativ, men snart visar det sig vara mer invecklat än så ...

Ingrid Kampås är en svensk författare av romaner och deckare. Hon skriver gärna historiska romaner.
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