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BESKRIVNING

Minou är tjugotre år och bor tillsammans med sin kille Isak på Södermalm i Stockholm. I alla fall tills hon
en dag kommer hem och hittar ett kassettband, på vilket Isak spelat in ett avskedstal. Han har blivit kär i
någon annan, och eftersom han vet att hon inte skulle låta honom prata till punkt så har han valt att spela in
förklaringen på band. På ett jävla kassettband! Övergiven, förvirrad och olycklig reser Minou till Spanien
för att få perspektiv på sin och Isaks relation och förhoppningsvis komma över honom. En bok full av
igenkänning och oväntad humor, av författaren till Augustprisvinnande "Här ligger jag och blöder"."... får
mig att skratta så det gör ont."- Upsala Nya Tidning"... en rak och snabb bok, som gjord att läsas i en
sittning med huvudet nickande av igenkänning."- Sydsvenskan"Svensk chick-lit på bästa I will survive-
tema"- Pause "Riktigt välskriven och med en lovande galghumor"- Folkbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hål i huvudet när bussbolagen bestraffar oss mobilanvändare

Den här fransmannen har inte bara hål i vindrutan, han måste helt klart ha hål i huvudet också med tanke på
hans strategi att ta sig in i bilen som han glömt ...

Hål i huvudet - Jenny Jägerfeld - pocket ... - Adlibris Bokhandel

LEDARE Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, har låtit sig intervjuas i Dagens Nyheter. Bland annat
förklarar Lemne varför hon vill luckra upp det ...

Hål i huvudet..? - Mats Carlsson - Thatsup

Det måste vara " hål i huvudet" för dem som skriver under och bestämmer något sådant idiotiskt. Här i
Malmö finns det många fattigpensionärer ...
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HÅL I HUVUDET

https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%85L%20I%20HUVUDET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%85L%20I%20HUVUDET&ln=se
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