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BESKRIVNING

Agneta och Xavier har levt i ett långt äktenskap. I takt med tiden och att barnen lämnat hemmet är det som
om avståndet dem emellan successivt ökar. Ett outtalat tomrum som ingen av dem riktigt vet hur de ska
fylla.Grälen och striderna är över. Saker och ting får passera. De har ju ett bra liv, en tillvaro fylld av
trygga vanor, och de har utvecklat en ömsesidig tolerans. Men kanske har detta ett pris? För där finns
också en bräcklighet mellan dem, som kan bli till en spricka som kan gå på djupet och orsaka stor
skada.Men när katastrofen kommer är det utifrån. Och den ställer hela deras tillvaro och deras förhållande
på spel. Det är Agneta som är den skyldiga. Hur ska hon överleva skulden? Och när de förlorat sitt hem,
hur hemma är de med varandra, egentligen? Vad är värt att slåss för? Och vad ska man släppa för att kunna
gå vidare?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Totalskada | Stockholms Stadsbibliotek

Pris: 198 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Totalskada av Helena von
Zweigbergk (ISBN 9789113084541) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Totalskada - Faluns bibliotek

Drabbande relationsdrama av hyllade Helena von Zweigbergk! Agneta och Xavier har levt i ett långt
äktenskap. Men efter att barnen flyttat ut är det som om ett ...

I spillrorna av en totalskada | Göteborgs-Posten - Kultur

Totalskada och partiell skada. När en sakskada uppkommer kan det antingen vara en totalskada eller en
partiell skada. Med totalskada avses att skadan är så ...
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