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BESKRIVNING

Frank befinner sig mitt i livet. Han har ett hyfsat jobb som kock på en populär Stockholmskrog, han är gift
sedan länge med Vibeke och de har en välartad dotter. Det finns helt enkelt inte så mycket att klaga på.När
Vibeke plötsligt erbjuds en tjänst som innebär ett rejält kliv upp i karriären, men som samtidigt kräver att
hela familjen flyttar till Köpenhamn, reagerar Frank starkt. Att vara frank är svårare än man kan tro,
framför allt att vara det mot sig själv. För när kollegan Mårten väcker nya, oväntade känslor måste Frank
ställa sig frågan vad han egentligen vill ha ut av livet.Det bästa med Peo Bengtsson är att han skildrar
ganska vanliga relationer, men med en ovanlig skärpa.Bloggen Enligt Oen vansinnigt välskriven Feelgood-
roman som är omöjlig att lägga ifrån sig och som stannar kvar när sista meningen är lästDagensbok.com
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Frank Andersson tävlade trots varning | Nöje | Expressen

Anne Frank var vid tillfället 13 år gammal och skriver bland annat om att hon vet att hennes pappa varit i
... Det vi publicerar ska vara sant och ...

Hej, jag är Frank. Vad kan jag hjälpa dig med? | Frank

Läs Frank Sinatras biografi och ta reda på mer om Frank Sinatras låtar, album och listhistorik. ... Sinatra
kunde vara enormt generös och snäll, ...

Frank - Let me be Frank

Frank Andersson trotsade läkarens och SVT: ... Men vad tittarna inte fick se vara att SVT vädjade till
Frank Andersson att bryta tävlingen.
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VARA FRANK
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