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BESKRIVNING

Det är så enkelt att få människor att hata varandra att det är obegripligt att vi någonsin gör något
annat.Efter de fruktansvärda händelser som skakade Björnstad i första boken berättar Vi mot er historien
om månaderna efteråt. De bästa vännerna Maya och Ana lever ut sommaren på en gömd ö och försöker
lämna omvärlden bakom sig, men ingenting blir som de hoppas. Rivaliteten mellan Björnstad och
grannstaden Hed växer till en ursinnig kamp om pengar, makt och överlevnad som exploderar när
städernas hockeylag möts. Samtidigt avslöjas en ung spelares innersta hemlighet och ett helt samhälle
tvingas visa vad det egentligen vill stå för. Det kommer sägas att våldet kom till Björnstad det här året,
men det är en lögn. Våldet fanns redan här.Fredrik Backmans Vi mot er, den fristående uppföljaren till
Björnstad, är en intensiv skildring av drabbande mänskliga relationer i en liten stad. En berättelse om
lojalitet, vänskap och kärleken som utmanar allt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Aktuella böcker och recensioner: Fredrik Backman, Vi mot er

Bokens titel: Vi mot er Författare: Fredrik Backman Förlag: Bokförlaget Forum, 2017 Antal sidor: 519
Fortsättningen på "Björnstad" är verkligen just en ...

Vi mot er - Fredrik Backman - Bok | Akademibokhandeln

Vi mot er av Fredrik Backman är den andra delen i serien Björnstad hockey, som utspelar sig i en småstad
där det mesta kretsar kring hockeylaget. Det är en ...

Vi mot er - lyssnarklubben.se

Pris: 49 kr. pocket. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Vi mot er av Fredrik Backman
(ISBN 9789175038377) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 169 kr
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VI MOT ER

https://www.bo-fi.club/?p=VI%20MOT%20ER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VI%20MOT%20ER&ln=se
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