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BESKRIVNING

Stäpplöperskan är CECILIA GYLLENHAMMARSfristående uppföljare till den självbiografiska romanen
En spricka i kristallen, den utelämnande berättelsen om Suss uppväxt i yppersta överklassen. De
hundratusentals läsare som drabbades av Suss öde kommer att känna igen sig i Stäpplöperskan.I
Stäpplöperskandrabbas Suss av den stora kärleken när hon en försommar möter Marcus. De kastar sig
helhjärtat in i vad de tänker sig ett livslångt förhållande. Suss ger sig hän, är lycklig och njuter av livet med
en egen familj. Så händer det katastrofala när hennes mor blir svårt sjuk. Suss lämnas maktlös utanför när
pappan och systrarna sluter upp kring den döende huvudpersonen i familjen. Samtidigt försvinner Marcus
mer och mer hemifrån och det visar sig också att han är mer intresserad av ekonomisk inblandning från
Suss rika föräldrar än vad han först visat. Hennes tillvaro hotar att rämna på nytt. Efter att ha varit den som
tagit nästan hela ansvaret för barnen släpper Suss allt och flyr till en paradisö i Grekland där hon äntligen
känner att hon hamnat rätt, där vill hon leva.Stäpplöperskan är en roman om en passionerad och
levnadsglad, generös och modig kvinna som är stark nog att inte låta sig förtryckas - ens av dem hon
älskar. Suss lyckas - igen - bryta destruktiva mönster, följa sitt hjärta och forma det liv hon vill ha. Cecilia
Gyllenhammar skildrar inlevelsefullt och träffsäkert tvåsamhetens lycka och fasor; erotiken, beroendet,
förhoppningarna, tilliten, den andlösa lyckan, besvikelserna, vardag, fest, tristess och svek."Stäpplöperskan
är en ärlig och sårig skildring av kampen för att finna ro. Läs den." Litteraturmagazinet"Naket och
uppslitande i jakten på total ärlighet." Metro"En tryckvåg av vrede och sorg." Göteborgs-Posten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stäpplöperskan - Cecilia Gyllenhammar - Adlibris Bokhandel

Recension av Stäpplöperskan, Cecilia Gyllenhammar. Alla kommer att göra det. Gotta sig åt kändisskapet.
Skriva om skandalerna. Glömma det litterära sammanhanget.

Stäpplöperskan - Lydbok & E-bok - Cecilia Gyllenhammar - storytel.com

Pris: 99 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp boken Stäpplöperskan av Cecilia Gyllenhammar (ISBN
9789174230574) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra ...

Stäpplöperskan | Stockholms Stadsbibliotek

Stäpplöperskan är en roman om en passionerad och levnadsglad, generös och modig kvinna som är stark
nog att inte låta sig förtryckas - ens av dem hon älskar.
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STÄPPLÖPERSKAN

https://www.bo-fi.club/?p=ST%C3%84PPL%C3%96PERSKAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=ST%C3%84PPL%C3%96PERSKAN&ln=se

	Stäpplöperskan PDF E-BOK
	Cecilia Gyllenhammar,Cecilia Gyllenhammar
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	STÄPPLÖPERSKAN



