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BESKRIVNING

Lawrence och Joanna har varit gifta i nära 40 år och nu närmar sig pensionärslivet. Äntligen ska de få tid
att göra den där långresan till Kina som de talat så länge om. Eller ska de det? Joanna tycker att Lawrence
verkat osedvanligt frånvarande och disträ, för att inte säga retlig, på sista tiden. Efter sin avtackning från
universitetet släpper Lawrence bomben: han har förälskat sig i sin yngre kollega Arkadij, en manlig
gästforskare från Ryssland.När Lawrence går sin väg fortsätter Joanna som ingenting hade hänt. Att börja
leva singelliv i sextioårsåldern är sannerligen inte det lättaste, men det har också sina fördelar, upptäcker
Joanna. Men vill hon verkligen skilja sig från Lawrence? Och vad vill hon med sin flirt med hyresgästen
Travis?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Stjärna från "Våra bästa år" är död | SvD

Serien fylld av intriger, romanser och spänning som startade i USA 1965 har nu varit under inspelning i 40
år. Handlingen kretsar kring familjerna Horton, Brady ...

Våra värsta år - Wikipedia

Våra Bästa År (Blu-ray). Drama från 1973 av Sydney Pollack med Robert Redford och Barbra Streisand.

"Våra bästa år" får en ny säsong | Aftonbladet

Våra Bästa År (Days of our lives). 1 668 gillar. Våra bästa år, Days of Our Lives, är en amerikansk
såpopera som har spelats in i över 11 100 avsnitt...
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VÅRA BÄSTA ÅR

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85RA%20B%C3%84STA%20%C3%85R&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85RA%20B%C3%84STA%20%C3%85R&ln=se
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