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Allt vi har Marianne Sällström boken PDF Hur samspelar vårt förflutnas olösta mysterier med slumpen, eller

det vi kallar tillfälligheter? Har vi kanske trots allt ett öde? Sådana frågor får såväl läsaren som
huvudpersonen Agnes, berättaren i Marianne Sällströms roman, anledning att ställa sig. Agnes är en
medelålders författare och lärare med ett äktenskap, några kärleksförhållanden, ett par romaner och en
märklig uppväxt bakom sig. När berättelsen börjar är hon på väg att vänja sig vid sin ensamhet. Av en

händelse stöter hon så ihop med sin barndomsvän Leopold som hon inte sett på årtionden. Han har blivit en
förfallen och vilsen figur, som genast vill att de ska återuppta kontakten. När hon avvisar honom börjar han
förfölja henne, och hon och en rad andra människor dras in i hans och varandras liv, vilket får dramatiska och

avgörande konsekvenser. Romanen utspelar sig under loppet av en vecka, men samtidigt med det
accelererande händelseförloppet på nu-planet så tvingas Agnes försöka förstå och rekonstruera sin historia,

med alla dess smärtsamma minnen. När de sju dagarna gått kan hon också öppna sig för nya
möjligheter.Marianne Sällströms roman är en spännande återkomst en historia som växer till både

kärleksroman och deckarartad gåta.

 

Hur samspelar vårt förflutnas olösta mysterier med slumpen, eller det
vi kallar tillfälligheter? Har vi kanske trots allt ett öde? Sådana
frågor får såväl läsaren som huvudpersonen Agnes, berättaren i
Marianne Sällströms roman, anledning att ställa sig. Agnes är en

medelålders författare och lärare med ett äktenskap, några
kärleksförhållanden, ett par romaner och en märklig uppväxt bakom

sig. När berättelsen börjar är hon på väg att vänja sig vid sin
ensamhet. Av en händelse stöter hon så ihop med sin barndomsvän
Leopold som hon inte sett på årtionden. Han har blivit en förfallen
och vilsen figur, som genast vill att de ska återuppta kontakten. När
hon avvisar honom börjar han förfölja henne, och hon och en rad

andra människor dras in i hans och varandras liv, vilket får
dramatiska och avgörande konsekvenser. Romanen utspelar sig under

loppet av en vecka, men samtidigt med det accelererande
händelseförloppet på nu-planet så tvingas Agnes försöka förstå och
rekonstruera sin historia, med alla dess smärtsamma minnen. När de

sju dagarna gått kan hon också öppna sig för nya
möjligheter.Marianne Sällströms roman är en spännande återkomst
en historia som växer till både kärleksroman och deckarartad gåta.
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