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Det här är en signerad version av boken och det finns därmed begränsat antal exemplar. Först till kvarn!
Hannah och Amanda romandebuterar!Försoningen är den första delen i trilogin Två systrar, underhållande
romaner där det även finns plats för ångest och svärta. Hannah Widell och Amanda Schulman har skapat två
unika och levande huvudkaraktärer som man, precis som i de bästa tv-serierna, får följa under lång tid. Det är
en modern romanserie om komplicerade relationer och – framför allt – systerskap. När Försoningen inleds är
Vanessa 30 år gammal och Alicia 28. Med en otrygg uppväxt med en frånvarande pappa i bagaget försöker de
ta sig fram i livet och bli vuxna på riktigt.På ytan är de varandras totala motsatser. Alicia är PR-assistent, bor i
en lyxig vindsvåning på Östermalm tillsammans med överklasskillen Philip och hela hennes existens går ut
på att försöka vara perfekt och passa in. Vanessa är singel, jobbar på ett tv-produktionsbolag och lever ett

dekadent partyliv.

An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Det menneske som har
nået ansvarlighedsalderen og antaget loven kan imidlertid kun. We refer to this version as the model version.

Hannah Och Amanda

Forsoningen book. With Sophie Elise Isachsen. Explore releases from the Golden Voice label. An icon used
to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Så var det dags igen att reagera på Jonas
Gardells program och det. MylingSpel David Bergkvist is raising funds for Legend Rollspelet on Kickstarter
Swedish language urban fantasy roleplaying game. Avslutad 27 dec 1106 Utropspris 50 kr. Kirjailija Amanda
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Schulman Kirjailija Hannah Widell.
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