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BESKRIVNING

Svartsjukan och sorgen rasar inom Florian sedan hans äktenskap men Anna tagit slut. Det är en kall
oktober, en fin höst och bakom sig har han en sommar fylld av saknad, galenskap, sprit, uppträden och
skandaler. Nätter med sömnlöshet och dagar av ångest. Han försöker måla men inspirationen vill inte
infinna sig.Utan egentligt mål lämnar Florian Stockholm och reser runt till platser med en speciell
betydelse för honom. Han hamnar på en öde strand på Gotland en blåsig senhöstdag där han tror sig vara
helt ensam, men plötsligtser han en figur komma emot honom. Det är en kvinna, mycket vacker, gåtfull
och ändå så bekant. Hon svarar nekande och lite undvikande på hans frågor, men den märkliga känslan
dröjer kvar inom honom och innan han går vidare ger han henne sitt telefonnummer...Ulf Lundell är
tillbaka med en fascinerande samtidsroman om livets villkor - intensiv och pulserande, smärtsam och
avslöjande. Om den förlorade kärleken och om sökandet efter den nya.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Recension: Saknaden (2018) - Filmtopp.se

I onsdagens "Sofias änglar" får Jeanette Åkerlund, som förlorade dottern Ebba i terrorattentatet på
Drottninggatan, hjälp av Sofia Wistam och hennes ...

Texter om Saknad - poeter.se

Saknaden. Drama från 2017 av Andrei Zvyagintsev med Yanina Hope och Aleksey Rozin.

Saknaden (2018) | 14 recensioner | Kritiker.se

Boris och Zhenya är mitt uppe i en slitig skilsmässa. De grälar konstant och håller på att sälja lägenheten
så att de kan komma vidare i sina liv.
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SAKNADEN

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