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BESKRIVNING

Malin och Albrecht blir blixtförälskade i varandra på konfirmandlägret. Det finns bara ett problem: Hon är
konfirmand, han i medelåldern. Det blir skandal direkt och snart blir de separerade, när Albrecht häktas,
misstänkt för sexuella övergrepp mot barn. För Malin och Albrecht börjar en kamp mot ett fyrkantigt
samhälle och mellan hopp och förtvivlan. Och sedan finns även Malins klasskamrat Ylva... På okänd väg
är en varm berättelse om människor som vågar leva ett annorlunda liv. En bok om svårigheter, psykisk
ohälsa och svartsjuka - och om vänskap, tro och förtröstan. En bok om skuld och förlåtelse, om en
gammal lastbil och framför allt om kärlek. Mycket kärlek. På okänd väg är Johanna Jensens debutroman.
Hon väver ihop sanning och fiktion till en berättelse som är svårt att släppa. Romanen är den första i en
planerad serie "I trygg famn". Varje roman i serien berättar en egen, fristående kärlekshistoria. Följ
www.facebook.com/itryggfamn, för att bli informerad när en ny roman kommer ut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Övergångsregering på väg mot okända farvatten - kuriren.nu

POLITIK Politik Sverige har fått en övergångsregering. Mycket talar för att den kommer att sitta längre än
vad som är vanligt.Men vad får den ...

Övergångsregering på väg mot okända farvatten | Aftonbladet

Kvinnan ska ha suttit fastklämd efter det att hennes bil av okänd anledning kört av vägen och krockat med
ett träd. Den norska segelbåten var på väg att ...

På okänd väg / E-bok - malmo.elib.se

Svenska sportklassiker. Svenska sportklassiker är det första svenska praktverket om klassiska
idrottshändelser där alla sporter samsas på nästan 400 sidor.
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PÅ OKÄND VÄG

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20OK%C3%84ND%20V%C3%84G&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%85%20OK%C3%84ND%20V%C3%84G&ln=se
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