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BESKRIVNING

I gripande tillbakablickar avslöjas det hur lilla Konstanse hade det i barndomen: Efter att modern dör skiljs
hon från systern och skickas till sin morbror och hans fru. De bor på en herrgårdsliknande gård, men
bakom den fina fasaden är det kallt och ödsligt - hennes morbror är avståndstagande och likgiltig, och hans
fru är iskall. Den enda som visar Konstanse värme och omtanke är en av tjänsteflickorna.- Gråter du, lilla
vän? Marta klappade försiktigt Konstanse på huvudet. Vänd dig om och berätta nu vad som bekymrar
dig.Konstanse vände sig motvilligt om. Nu gjorde det ingenting att Marta såg att hon hade gråtit.- Far ...
far har gett bort mig! Hon såg bönfallande på tjänsteflickan i hopp om att hon skulle kunna avfärda det
som dumheter, men hoppet slocknade när Marta inte svarade.Ida har kommit fram till att det räcker nu:
Det måste bli ett slut på att Even gör tillvaron outhärdlig för henne och resten av familjen. Hon gör upp en
plan för att bli kvitt honom för gott - en plan som är både utspekulerad och dristig. Men om den
misslyckas blir det värst för henne själv ...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kärleksbesvär - albertbonniersforlag.se

Var med och bygg upp synonymordboken. Är kvinnolist en synonym till missförstånd?

Kvinnolist | Stockholms Stadsbibliotek

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Kvinnolist ur Tusen och en natt - Saga Traditionell - E-bok - bookbeat.se

Köp 'Kvinnolist' bok nu. I gripande tillbakablickar avslöjas det hur lilla Konstanse hade det i barndomen:
Efter att modern dör skiljs hon frå ...
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KVINNOLIST
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