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BESKRIVNING

Hon insåg att det var dags för henne att ställa sig de stora frågorna. Vad var viktigt i livet? Vem var hon
och vad stod hon för? Vad skulle hon göra med resten av sitt liv? Och fanns det överhuvudtaget ett "resten
av sitt liv" när man närmade sig femtio, eller var ens glansdagar över då?Programledaren Helena står vid
ett vägskäl i livet. Hon är trött på sin singeltillvaro och tv-karriären börjar gå utför då uppdragen sinar och
hennes program hotas av nedläggning. Dessutom har dottern Moa flyttat hemifrån och kvar står Helena i
en tyst och ödslig lägenhet. Väninnorna Anna och Karin finns där som ett tryggt stöd och träningen håller
de mörkaste tankarna borta, men ändå lyckas hon inte mota bort den frustration som växer inom henne.När
Helena börjar skriva ner sina livsdrömmar i en drömdagbok öppnas en dörr till en mer positiva tankar, och
sakta men säkert tänds hoppet igen.Drömdagboken är en roman av Agneta Sjödin, en humoristisk och
hoppfull berättelse om att vara kvinna mitt i livet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Drömdagboken | Stockholms Stadsbibliotek

Den kända programledaren Helena står vid ett vägskäl i livet. Singeltillvaron har stagnerat och tv-karriären
hotas när uppdragen sinar och branschen skakas av ...

Agneta Sjödin våldtagen ombord på båt | Stoppa Pressarna - Kändisar ...

Webbplatsen använder sig av kakor (cookies) för olika funktioner och för att ge en bra
användarupplevelse. Jag förstår

Drömdagboken - Biblioteken i Vänersborg

Pris: 189 kr. Inbunden, 2018. Finns i lager. Köp Drömdagboken av Agneta Sjödin på Bokus.com. Boken
har 4 st läsarrecensioner.
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