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BESKRIVNING

David är författare och har delad vårdnad om sin dotter Fia. Utan att vilja det har han hamnat i en
känslomässig dragkamp med Fias mor Marina, där han är den ständige förloraren: hans semestrar och
helger med Fia är gråare, hans vardagar likaså, han har inte råd med vare sig kläder eller utflykter, knappt
ens med glass. Fia verkar ha allt tråkigare i hans sällskap.David är livrädd för att förlora kontakten med sin
dot-ter, men känner ständigt att han är det sämre alternativet i hennes liv.Samtidigt dyker en kvinna från
förr upp och gör sig påmind, Kajsa, som han inte är förälskad i men nog skulle kunna bli. Om han kunde
tillåta sig det.Johan Kling har väckt kritikernas beundran för sin för-måga att ge vardagligt stillsamma
Stockholmsmiljöer en mycket speciell laddning. Lycka skildrar en man mitt i livet som försöker förena
kärleken till ett barn med drömmen om att kunna leva nära en annan vuxen igen. Det är ett av existensens
stora dramer, kanske osynligt utifrån men helt avgörande för den som lever i det.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

lycka | Adlibris

Nytänkaren, författaren och ekonomiprofessorn Micael Dahlen är känd för sina spaningar om samtiden
och framtiden, om lycka och människans märkliga försök att ...

lycka till - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Del 10 av 10. En godnattstund med Beppe Wolgers och hans dockor. Dockornas röster: Beppe Wolgers,
Ulla Berglund, Bernt Frankie och Kerstin Wolgers.

Lycka kan göra oss olyckliga | forskning.se

Alla hyser vi en önskan om evig lycka. Och, den glada nyheten är att det faktiskt går att påverka. Här är de
6 hemligheterna som gör dig lycklig.
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Lycka

https://www.bo-fi.club/?p=LYCKA&ln=se
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