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BESKRIVNING

Kärlek och intriger på toppnivå.Journalisten Frida Fors närmar sig femtio och vardagen skaver. Så många
år i samma radhus, i samma stad och med samma gamla programledarjobb på radion. Frida vill vidare.
Hon längtar efter att ta livet till en ny nivå innan det är för sent.Steg ett blir att bejaka kärleken till
jazzmusikern Chance i Paris. Steg två blir - helt överraskande - ett toppjobb på Svenska Mässan i
Göteborg, där fullt kaos råder inför ett stundande EU-toppmöte. Uppdraget för Frida ut på mycket djupt
vatten. Hur ska hon kunna hantera presidenter, premiärministrar och andra uppblåsta egon som bråkar om
allt från Brexit till vem som är bäst på golf? Inte blir det lättare när ryska intressenter lägger sig i.
Problemen hopar sig.Pressen på Frida ökar ytterligare när bästa vännen Madde går in i en livskris och
inleder en kärleksaffär med en man som Frida känner alltför väl ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

På en ny nivå - Carin Hjulström - böcker (9789137152820) | Adlibris ...

Carin Hjulström skildrar på ett varmt och humoristiskt vis en modern kvinnas utmaningar. Hennes
hjältinna Frida Fors är journalisten som omgiven av kollegor ...

Lada Niva i ny tappning - Teknikens Värld

Frida Fors vill satsa på kärleken i Paris, men verkligheten sätter käppar i hjulet, och hon återvänder hem
med svansen mellan benen. Plötsligt befinner sig ...

Ta smaken till en ny nivå | AEG

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

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20EN%20NY%20NIV%C3%85&ln=se
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