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BESKRIVNING

Kristin lever ett till synes skyddat och bekymmerslöst överklassliv i Stockholm. Det är emellertid en värld
fyld av oskrivna regler och stark social press. Så när äktenskapet med den tyranniske David blir ohållbart
ställs Kristin i en svår situation: Skall hon våga lämna honom, bryta mot konvenansen och riskera att
förlora såväl vänner som ställning? Från den närmaste omgivningen, inklusive sin egen mor har hon inget
stöd att hämta.Det är först när Kristin återupptar kontakten med Eva, en skolkamrat från Östra Real, som
hon möter egentlig förståelse. Eva drar med sig Kristin i ett hektiskt nöjesliv och stärker hennes
självförtroende, vilket resulterar i att hon bestämmer sig för att ta det avgörande steget. Väninnan är en
berättelse om en ung människas integritet och hennes möjligheter att upprätthålla den i en miljö där
avvikelser ses med oblida ögon.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Väninnan - Lind & Co

Det finns många anledningar till att hitta den perfekta present till väninnan, men som tur är finns det lika
många presenter att ge, ...

Den bästa väninnan - Brudens väninna talar - Taltips

Väninnan: Hon kämpade för sina barn. Pojkarnas mamma kämpade hårt för att skapa ett normalt och bra
liv åt sönerna, trots att deras pappa åkte ut ...

Dödsgåtan: Cats Falck och väninnan hittades i bilen i hamnbassängen

Pris: 96 kr. Ljudbok, 2015. Laddas ned direkt. Köp boken Väninnan av Denise Rudberg (ISBN
9789174614589) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...
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VÄNINNAN

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84NINNAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84NINNAN&ln=se
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