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BESKRIVNING
Efter succén med Försoningen återkommer Hannah och Amanda med Flykten, andra delen i trilogin Två
systrar. En modern romanserie om komplicerade relationer och ? framför allt ? systerskap.Systrarna
Vanessa och Alicia försöker navigera sig fram i livet, finna det rätta jobbet och den stora kärleken. De är
båda märkta av sin tuffa barndom med en alkoholiserad far, men har olika sätt att hantera de inre sår som
blev följden. Vanessa har haft svårt med nära relationer och sökt sin trygghet i jobbet medan Alicia har
försökt hitta bekräftelse som den perfekta flickvännen. Men nu verkar rollerna vara ombytta.När Alicia
ställs inför sin största kris hittills behöver hon sin syster Vanessa mer än någonsin, men hur ska Vanessa
kunna hjälpa henne när hon själv har råkat illa ut?Med Flykten visar Hannah och Amanda att de som få
andra kan skildra den svåra relationen till dem vi står närmast och den där speciella tiden i livet när man
försöker komma fram till vem man egentligen är.Två systrar är underhållande romaner där det även finns
plats för ångest och svärta. Filmbolaget Yellowbird har köpt rättigheterna till hela trilogin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Flykten (dvd) - film - Ginza.se
De kommer i tusental varje vecka - men vilka är de? Och var kommer de ifrån? I kvällens film följer vi
några syriska vänner på en farofylld väg över ...

Recension: Flykten - Jesús Carrasco | SvD
Salomon lever ett lugnt medelklassliv när hans värld en dag rasar samman. Han förlorar allt han trodde var
hans och självförtroendet dalar. En film om livet ...

Flykten - Wikipedia
Flykten. Drama från 2009 av Kathrine Windfeld med Iben Hjejle och Lars Mikkelsen.
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