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BESKRIVNING

Under en avkopplande spahelg släpper tre vänner fram sina drömmar och skriver ett treårigt kontrakt om
framtiden. Den utslitna Louise längtar efter egentid, fast det är inte lätt när hon har ensamt ansvar för sin
familj. Hon frågar sig hur viktigt det är att vara en perfekt mamma. Marias enda önskan är att göra karriär,
men problem på kontoret och en attraktiv kollega får henne att ifrågasätta sitt val.Misshandlad försöker
Linda frigöra sig från barnens pappa, men det är svårt, han släpper henne inte. Våldet trappas upp,
samhället sviker och omgivningen har svårt att förstå.Framtidskontraktet ger vännerna ny energi och snart
stöttar de varandra genom mörker och besatthet, spännande resor och passionerade och hemliga möten.
Vad kan hända bland höga klippstäder i Tjeckien? Vad säger ett par kloka, bruna ögon i Nice? Vilken
betydelse har ett par röda pumps? Ett kontrakt, tre år, tre kvinnor.Det här är en vardagsberättelse kryddad
med envishet, viljestyrka och livsglädje; vägen till frihet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Framtidskontraktet - Bibliotek Botkyrka

Pris: 171 kr. Ljudbok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Framtidskontraktet av Anna Tägtström
Visconti (ISBN 9789175239729) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Framtidskontraktet / Ljudbok - kulturivast.elib.se

Under en avkopplande spahelg släpper tre vänner fram sina drömmar och skriver ett treårigt kontrakt om
framtiden. Den utslitna Louise längtar efter egentid, fast ...

Framtidskontraktet - ett blivande valmanifest? - Dagens Arena

Gör en bra affär på Framtidskontraktet (Kartonnage, 2018) Lägst pris just nu 188 kr bland 6 st butiker.
Varje månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...
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FRAMTIDSKONTRAKTET

https://www.bo-fi.club/?p=FRAMTIDSKONTRAKTET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FRAMTIDSKONTRAKTET&ln=se
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