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En sandsynlig historie Karin Alvtegen Hent PDF Helena og Anders mødes et sted midt i livet. De er begge
ulykkelige og desillusionerede. Helena bor sammen med sin 13-årige datter et afsides sted i Norrland. Hun er
blevet forladt af sin mand og forsøger på bedste beskub at drive deres fælles, halvfærdige hotel videre uden

ham.

Datteren savner både Stockholm og sin far, som tog tilbage til hovedstaden, da drømmen om det enkle liv på
landet viste sig mere at være Helenas end hans.

Anders er en succesrig finansmand og milliardær, som en dag indser at det liv han lever, bygger på en
usigelig tomhed og meningsløshed. På en rejse til Norrland forsøger han at begå selvmord, men mislykkes.

Efter et kort hospitalsophold havner han på vejen tilfældigt på Helenas hotel og bliver der som maler og
snedker uden at røbe sin egentlige identitet.

Copyright © Karin Alvtegen 2010 Published in agreement with Stilton Literary Agency Oversat af Mone
Hvass fra En sannolik historia. Omslag af Malene Henssel.

kærlighed, venskab, parforhold, skilsmisse, Sverige

 

Helena og Anders mødes et sted midt i livet. De er begge ulykkelige
og desillusionerede. Helena bor sammen med sin 13-årige datter et
afsides sted i Norrland. Hun er blevet forladt af sin mand og forsøger
på bedste beskub at drive deres fælles, halvfærdige hotel videre uden

ham.

Datteren savner både Stockholm og sin far, som tog tilbage til
hovedstaden, da drømmen om det enkle liv på landet viste sig mere

at være Helenas end hans.

Anders er en succesrig finansmand og milliardær, som en dag indser
at det liv han lever, bygger på en usigelig tomhed og meningsløshed.

På en rejse til Norrland forsøger han at begå selvmord, men
mislykkes.

Efter et kort hospitalsophold havner han på vejen tilfældigt på
Helenas hotel og bliver der som maler og snedker uden at røbe sin

egentlige identitet.
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