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Att falla fritt Annika Thunell Hent PDF Hans Melin har allt, men han är också ett svin med ett gigantiskt ego.
Som en näringslivstopp i Stockholm innerstad verkar livet leka. Men Hans har balanserat vid randen under en

lång tid, och det behövs inte mer än en liten knuff för att han ska börja falla fritt ...

Upplevelsen av att allt går sönder får dock Hans att tänka till. Vad har han alltid saknat i livet? Kärlek, närhet.
För att samla upp delarna av sitt liv återvänder han till sin födelsestad. Men han väntar sig inte att hitta det

han i hemlighet alltid drömt om: kärlek.

Läs berättelsen om hur det är att få livet omkullkastat och om hur man kan bygga upp ett nytt liv ur
vrakdelarna. Ibland finns det vi mest av allt drömmer om kvar och väntar på oss i någon glömd del av våra

liv. Ur det raserade livet kanske kärleken till slut spirar fram ...

Annika Thunell är en svensk författare till samtidsromantik och romaner om hur det är att hitta sig själv i
svåra stunder. Hon har ett gott gehör för att skildra överklasslivet i Stockholms innerstad.

 

Hans Melin har allt, men han är också ett svin med ett gigantiskt ego.
Som en näringslivstopp i Stockholm innerstad verkar livet leka. Men
Hans har balanserat vid randen under en lång tid, och det behövs inte

mer än en liten knuff för att han ska börja falla fritt ...

Upplevelsen av att allt går sönder får dock Hans att tänka till. Vad
har han alltid saknat i livet? Kärlek, närhet. För att samla upp delarna
av sitt liv återvänder han till sin födelsestad. Men han väntar sig inte

att hitta det han i hemlighet alltid drömt om: kärlek.

Läs berättelsen om hur det är att få livet omkullkastat och om hur
man kan bygga upp ett nytt liv ur vrakdelarna. Ibland finns det vi
mest av allt drömmer om kvar och väntar på oss i någon glömd del
av våra liv. Ur det raserade livet kanske kärleken till slut spirar fram

...

Annika Thunell är en svensk författare till samtidsromantik och
romaner om hur det är att hitta sig själv i svåra stunder. Hon har ett
gott gehör för att skildra överklasslivet i Stockholms innerstad.
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