Tags: Blott en dag bok pdf svenska; Blott en dag las online bok; Blott en dag epub books download; Blott en dag MOBI download; Blott en dag
e-bok apple; Blott en dag ladda ner pdf e-bok

Blott en dag PDF E-BOK
Elisabeth Lampinen

Författare: Elisabeth Lampinen
ISBN-10: 9789176975954
Språk: Svenska
Filstorlek: 2375 KB

1
BESKRIVNING
Nora växer upp på 1960-talet som enda barn till två äldre föräldrar. Hon är mobbad i skolan, och
spenderar helst sin lediga tid med pappa Herman som hon har en varm och nära relation till och som hon
ser som sin bästa vän. En dag på väg hem från skolan blir Nora överfallen och svårt misshandlad. Familjen
tar det mycket hårt och inget blir sig likt efter detta. Tiden går, och Herman blir mer och mer frånvarande,
han är där men ändå inte.En till synes obetydlig händelse får Nora att förstå att han döljer något för henne,
deras far- och dotterrelation sätts på spel och ingenting blir någonsin som förut, då hemligheten han bär på
visar sig få ödesdigra konsekvenser.Blott en dag är en gripande relationsroman som sträcker sig över flera
generationer där mörka familjehemligheter skapar livslånga splittringar. Den kretsar kring hur en pappas
svek mot sin ungdomskärlek får tragiska följder för den han älskar högst, dottern Nora.Om författaren:
Therese Slettengren är uppväxt i Mälarhöjden och i Saltsjöbaden, men bor idag på Lidingö med sin familj.
Hon är utbildad jurist och journalist, och arbetar som frilansskribent och med kommunikation. Hon har
gått skrivarkurs på Skrivarakademin, vilket resulterade i debutromanen Blott en dag. Ljudbok: 1 MP3-CD
Speltid: 9 t. 5 min.Uppläsare: Kerstin Andersson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Blott en dag - Therese Slettengren - böcker (9789176970775 ...
Det här är en samling av några av Lina Sandells många dikter och sånger. Den gavs ut år 1963 och
innehåller både dikter som jag känner igen och dikter som ...

Blott En Dag - Musik - CDON.COM
Titel: Blott en dag Författare: Therese Slettengren Format: Inbunden Antal sidor: 283 Förlag: Hoi förlag
Recensionsexemplar "Nora växer upp i 1950-talets Stockholm.

Christer Sjögren - Blott en dag Lyrics | Genius Lyrics
I går kväll hade vi en café-kväll i Stadsökyrkan och pratade om Lina Sandell och sjöng hennes psalmer. En
av hennes mest populära psalmer är Blott en dag, ett ...
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