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Hjertevarm og gripende roman fra Heidi Linde Obamas slagord om change we can believe in ga gjenlyd langt
utover USAs grenser. I en liten småby på Østlandet tenkte Terese at en forandring måtte skje. Men når hun nå,
noen måneder senere, vagger høygravid rundt, er hun ikke sikker på om hun valgte riktig change. Vi møter
Kevin som har hatt kjærlighetssorg i 12 år, Lydia med fantasivenninnen Dronning Sonja og Jessica som
kommer hjem for å feire bryllup ... med en mann hun ikke lenger er sikker på at hun burde gifte seg med. Nu,
jävlar! er en roman om hjemmebakst, Metallica, svangerskapskvalme og fotball-VM ? men først og fremst om
mennesker det er umulig ikke å bli glad i.
"Nu, jävlar! - roman" av Heidi Linde - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka,
og.
Obamas slagord om change we can believe in ga gjenlyd langt utover USAs grenser. I en småby på Østlandet
kjente Terese et desperat behov for forandring. Kjøp 'Nu, jävlar!' av Heidi Linde fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet, E-bok, CD 9788242153289 Kjøp 'Nu, jävlar!,
roman' av Heidi Linde fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet,
E-bok, CD 9788205419766 Beate Ekrems eksemplar av "Nu, jävlar! - roman" av Heidi Linde - Se omtaler,
sitater og. Nu, jävlar! har alt som skal til for å bli masselesing i Norge.» Vidar Kvalshaug, Aftenposten «Heidi
Linde slekter litt på Jonathan Franzen, litt på Nick Hornby. Nu, jävlar! (Nedlastbar lydbok) av forfatter Heidi
Linde. Lydbøker voksne. Pris kr 149. Se flere bøker fra Heidi Linde. Nu jävlar har alt som skal til for å bli

masselesing i Norge.
Fakta: Heidi Linde (38) Født i Asker, oppvokst i Kongsvinger.Utdannet ved Filmskolen på.
Denne boka har jeg hørt så mye om, og da jeg så den i hylla utafor Tanum så falt den av seg selv ned i
handlekurven min. Heidi Linde er norsk og har skrevet både. Nu, jävlar! (Heftet) av forfatter Heidi Linde.
Romaner. Pris kr 169. Bla i boka. Se flere bøker fra Heidi Linde.

