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BESKRIVNING

Baksidestext Irrfärder:Vem kunde tro att en mörk hemlighet skulle avslöjas i deras, vad de trodde, trygga
hemmiljö?"Irrfärder" är en spänningsroman med Feelgood-känsla som utspelar sig mestadels i Strängnäs.
Emma, som brutit upp från livet i en stockholmsförort, möter Henry och lär honom köra motorcykel. De
visar varandra på olika möjliga vägar, såväl på mc som i livet. De båda dras in i konsekvenserna av en
oväntad serie brott där pengar förskingras, människor försvinner, vänskapsband knyts och vänskaper som
prövas. Mitt i alltihop befinner sig Emma och Henry i deras jakt efter sanningen.Boken handlar om att se
och ta möjligheten att göra något mer av sitt liv - att göra livsval, men också om att folk inte alltid är som
man tror och att det som hänt alltid kommer ikapp. Ibland kan det vara illa nog att vara på fel plats vid fel
tillfälle.Bokrecension:"Kom och ta mig då!"Flickan tjöt av skratt när hon med full fart rusade runt
äppelträdet med dess dignande frukter och fortsatte in mellan krusbärsbuskarna.Så inleds S E Lärkfalks
debutroman där vi får följa händelser och människor i och i närheten av Strängnäs.En debutroman som
sätter ribban högt, till och med mycket högt och skruvar upp förväntningarna ordentligt på en
efterföljare./Nicklas 
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jappes irrfärder i Europa | Sida 2 | Husbilsklubben.se

HERR JONSSONS IRRFÄRDER. Jag heter inte Axel Öhman Jag är ingen sjöman för jag heter bara
Jonsson är bonnson, och barnfödd i Österbläckefärnebyggebol

Ashas Irrfärder - filmscener repeteras live på museet | Skissernas Museum

Sv: Jappes irrfärder i Europa The answer my friend, is blowing in the wind... ....och det har självklart ingen
annan med att göra! Gott slut och...

Jappes irrfärder i Europa | Sida 3 | Husbilsklubben.se

Välkommen till Odyssea In Loco. Under många irrfärder runt medelhavet till Göteborg har vi fått
inspiration till solig, spännande och god mat och dryck.
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https://www.bo-fi.club/?p=IRRF%C3%84RDER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=IRRF%C3%84RDER&ln=se
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