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BESKRIVNING

En roman om två kvinnor och deras försök att hitta rätt i livet och stå upp för sig själva och sina livsval.
Louise är på ytan framgångsrik och lyckad, hon har familj och barn och gör karriär inom
läkemedelsbranschen. Mia är singel och lever ensam med sin hund, hon söker inte status och bekräftelse
utan accepterar tillvaron som den är - tills hon en dag möter Louises man, Ola.DÄR HON STÅR är en
psykologisk relationsroman om längtan efter kärlek, närhet, passion och bekräftelse, om svek och
motgångar, men också om att våga bryta upp och välja nya vägar. Trots att det kanske innebär att gå emot
både sina egna och omvärldens förväntningar.Petra Möller är utbildad inom ekonomi och psykologi och
arbetar med marknadsföring. Hon är född i Örebro men bor sedan mer än tjugo år i Malmö. DÄR HON
STÅR är hennes debutroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Där hon står - Petra Möller - böcker (9789188703767) | Adlibris Bokhandel

Word Audio Publishing Där hon står. Från 133:00 kr. Louise är på ytan framgångsrik och lyckad, hon har
familj och barn och gör karriär inom läkemedelsbranschen.

Vad är adverb? | Ordklasser.se

Dokumentärfilmaren Malin Andersson har örat mot marken. I bara en vecka har hon bott i Grevlunda, och
har redan filmidéer om hur hon ska kunna skildra sin nya ...

Där hon står - Ljudbok - Petra Möller - Storytel

Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Hon Står Där · Varnagel Det Som Var (Demos 1999-
2001) ℗ 2005 Kulturföreningen Levande Punk Re Released ...
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https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%84R%20HON%20ST%C3%85R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%84R%20HON%20ST%C3%85R&ln=se
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