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BESKRIVNING

Jag har älskat tre män. Tobias var den förste. Han gav mig Gud. Den andre, Christer, gav mig kärlek. Och
ett barn han aldrig ville veta av. Den tredje mannen heter Bengt. Han kom med döden.Solbritt sitter på ett
hotellrum med utsikt över en park och en sjö. Då och då lägger hon ner pennan och lyssnar till ljud från
korridoren. Det är ett märkligt hotell. Personalen har nycklar till rummen, de kommer in ibland, ger henne
tabletter och frågar hur hon mår. Och hotelldirektören ställer frågor och vill att hon ska försöka minnas.
Men vad är det egentligen hon skall minnas?Runt henne tornar de svarta skuggorna upp. Hon slår omkring
sig för att bli fri, men det ger henne bara en kort frist.Obevekligt når det förflutna slutligen i kapp
henne.Kråkprinsessan är första fristående delen i en serie. Övriga delar är Glömskelunden och Snökupan.
Avslutande delen, Mellan raderna, kommer våren 2013.Språket flyter lätt och smidigt, ordets kraft blir i
dubbel bemärkelse vägen till själsligt lugn i detta finkänsliga personporträtt.Sara Sivre, BTJ
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kråkprinsessan - Annika Bengtsson - Bok (9789185515295) - bokus.com

Pris: 45 kr. E-bok, 2013. Laddas ned direkt. Köp boken Kråkprinsessan av Annika Bengtsson (ISBN
9789197945684) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Där Kråkprinsessan fick liv | Annika Bengtsson - författare

När min bok "Kär lek?" skulle komma ut föreslog Annika Bengtsson, som också är egenutgivare, att vi
skulle byta bok. Eller rättare sagt, jag skickade min till ...

Kråkprinsessan | Stockholms Stadsbibliotek

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0
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KRÅKPRINSESSAN

https://www.bo-fi.club/?p=KR%C3%85KPRINSESSAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KR%C3%85KPRINSESSAN&ln=se
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