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BESKRIVNING

En upprorisk tonårsdotter som älskar hästar. En pappa som undrar vad som hände. Det kan bara gå åt
helvete.När Leffe Delos struliga tonårsdotter Nikkiförälskar sig i hästlivet förvandlas Leffe tillhavrefarsa.
Plötsligt tvingas han tillbringa all sinlediga tid i stallet, eller ute på vägarnapå vägtill eller från hästarna,
stallen och tävlingarna. Han konfronteras med hästmaffian, lär sig vad ett schabrak är och jagar hästar som
rymt. Allt för att Nikki ska få glittra. Det här är en bok om hästar och kärlek, om samarbete och motarbete.
I kamp med ex-fruar, socialen och en dotter som riskerar att hamna snett, lotsar Leffe Delo sig genom
hästvärlden på jakt efter uppfostringens facit. Med humor ochallvar ger han tonårsföräldrar handfasta råd
på vägen.Yalla! Köp bokenjag behöver nya hästsaker!Och skor! Och en ny häst! Och en Iphone!Nikki,
Leffes dotterDet är en ärlig, utlämnande, allvarlig, rolig och gripande bok om Delos relation och kärlek
till sin tonårsdotter Nikki och sina övriga barn och hur det är att vara skilsmässopappa av idag.Henric
Ahlgren, BtjLeffe Delo föddes 1969 och är uppvuxen i Hökarängen i Stockholm. Han arbetar som
skrivcoach och spökskrivare, och bor numera i Skåne med sin fru, skräckförfattaren Caroline L Jensen.
Havrefarsan är Leffes debut, och han har numera bara hästar i frysen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Havrefarsan - Leffe Delo - Ljudbok - BookBeat

Pris: 75 kr. CD-bok, 2015. Skickas inom 11 vardagar. Köp Havrefarsan av Leffe Delo på Bokus.com.

"Havrefarsan" av Leffe Delo | Bims Blogg

° ——— "Havrefarsan" av Leffe Delo (2015) (Genre: Svensk Skönlitteratur / Roman / Biografi) ———
"En pappa som undrar vad som hände. En upprorisk ...

Havrefarsan - Leffe Delo - Bok | Akademibokhandeln

En och annan av mina kära läsare har nått eller är på väg att nå åldern där era barn blir tonåringar. Om du
befinner dig där, eller för den delen har ...
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HAVREFARSAN

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