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BESKRIVNING

När vänskapen sätts på prov Jenny har nyss fyllt fyrtio men livet har inte blivit som hon planerat. När hon
upptäcker att hennes man har varit otrogen är skilsmässan ett faktum och tillvaron rasar samman. Hennes
tre ungdomsvänner övertalar henne att följa med på en cykelsemester genom det sensommarvackra
Österlen, kanske kan det få henne att hitta tillbaka till sig själv. Jenny är tacksam då hon knappt träffat sina
vänner det senaste året på grund av sitt nya krävande chefsjobb. Under resans fem dagar kommer
vänskapen att sättas på prov. Den glada stämningen förändras när Jenny får veta att en av väninnorna har
känt till makens otrohet utan att säga något. Olika läger bildas i den lilla gruppen och väninnorna blir
alltmer undrande över hur Jenny har förändrats det senaste året. Det börjar gå upp för dem att något
allvarligt har hänt, utöver problemen i äktenskapet. Augustiresan skildrar hur vänskapens villkor kan
förändras - att vänskap mitt i livet är något helt annat än i tonåren. Det är en både varm och omskakande
roman om kärlek, tillit och vikten av att våga visa hela sitt jag för dem man älskar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Anna Fredriksson

Ja tack, jag vill ta emot nyhetsbrev med härlig inspiration, mat- och vintips från Lantliv

Augustiresan by Anna Fredriksson - goodreads.com

Tittar man enbart på omslaget till Anna Fredrikssons Augustiresan så skulle man lätt kunna tro att detta är
en mysig, somrig feelgood-roman.

Augustiresan - Anna Fredriksson - adlibris.com

Pris: 189 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Augustiresan av Anna Fredriksson
(ISBN 9789137141152) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser ...
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AUGUSTIRESAN

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