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BESKRIVNING

Försoningen är den första delen i trilogin Två systrar, underhållande romaner där det även finns plats för
ångest och svärta. Hannah Widell och Amanda Schulman har skapat två unika och levande
huvudkaraktärer som man, precis som i de bästa tv-serierna, får följa under lång tid. Det är en modern
romanserie om komplicerade relationer och - framför allt - systerskap.När Försoningen inleds är Vanessa
30 år gammal och Alicia 28. Med en otrygg uppväxt med en frånvarande pappa i bagaget försöker de ta sig
fram i livet och bli vuxna på riktigt. På ytan är de varandras totala motsatser. Alicia är PR-assistent, bor i
en lyxig vindsvåning på Östermalm tillsammans med överklasskillen Philip och hela hennes existens går ut
på att försöka vara perfekt och passa in. Vanessa är singel, jobbar på ett tv-produktionsbolag och lever ett
dekadent partyliv. Men de brottas båda med sina inre demoner och de delar längtan efter den stora
kärleken. Deras olikheter leder till ständiga konflikter. Ingen av dem vill lyssna på den andras goda råd
eller tillrättavisanden och till slut bryter de helt med varandra, trots att de någonstans inom sig vet att de är
starkare tillsammans. Frågan är om de kommer att hitta tillbaka till varandra och kunna försonas.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Försoningen - Livets Ords Förlag Webshop

Pris: 188 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Försoningen av Hannah Widell,
Amanda Schulman (ISBN 9789137145938) hos Adlibris. Fri frakt.

Försoningen - Hannah Widell - akademibokhandeln.se

Försoningen är den första delen i trilogin Två systrar, underhållande romaner där det även finns plats för
ångest och svärta. Hannah Widell och Amanda ...

Vad är försoningsläran? - brobyggarna.org

Försoningen. 2015. Flykten. 2016. Förälskelsen. Förälskelsen Amanda Schulman, Hannah Widell Beställ
recensionsexemplar. E-bok mejlas ut ...
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Försoningen

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSONINGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RSONINGEN&ln=se
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