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BESKRIVNING

'När sanningen du jagat är det sista du behöver.' Ella är ett så kallat hopplöst fall. Efter en barndom i olika
fosterhem och efter elva år som ensamstående mamma har hon vid tjugoåtta års ålder blivit en cynisk och
hårdhudad vuxen som aldrig ser tillbaka. Utom när hon är full, då sköljer allt över henne, bilderna av
hennes mamma och av barndomen före den fruktansvärda händelsen som förstörde allt. När myndigheterna
hotar att omhänderta hennes son bestämmer sig Ella för att försvinna med honom. Hon flyr till den enda
säkra plats hon kan komma på: farmoderns övergivna hus i barndomsbyn nära havet. Men den gamla
miljön innebär nya faror. Återföreningen med barndomslandskapet väcker minnen. Den sanning hon
baserat sitt liv på visar sig vara förvrängd. Hon måste konfrontera sitt förflutna, hon kan inte längre fly,
och det hon får veta kommer att förändra allt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Minnespusslet - Agnete Friis - Bok | Akademibokhandeln

2016, Inbunden. Köp boken Minnespusslet hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Minnespusslet - Ljudbok & E-bok - Agnete Friis - Storytel

Pris: 198 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Minnespusslet av Agnete Friis
(ISBN 9789176790434) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser ...

LIBRIS - Minnespusslet

Ella är ett så kallat hopplöst fall. Efter en barndom i olika fosterhem och efter elva år som ensamstående
mamma har hon vid tjugoåtta års ålder blivit en ...



3

MINNESPUSSLET
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