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Næste stop Rosengädda Emma Hamberg Hent PDF Tessans liv er gået i stå. Hun er faret vild i den tåge af
fritureos, der konstant hænger i den grillbar, hvor hun arbejder. Imens hun sidder i frivillig isolation i sit

garderobeskab, beslutter hun sig for at forlade sin dominerende mor og utro kæreste. Men hvor skal hun tage
hen?

Brors liv er knapt nok startet endnu, men som kultiveret, frankofil gentleman har man ikke meget tilfælles
med nogen, når man kun er tretten år. Hans forældre er ved at glide fra hinanden, og Bror har kun sig selv og

sine særheder at give skylden. Men Bror har en plan ...

I et skævt lille hus i udkanten af Stockholm bor Jane med en mindre zoologisk have af tilskadekomne dyr.

Hun plejer deres sår, så de en dag kan slippes fri, men Jane selv er bundet af sin fortid og sine erfaringer, der
gør hende bedre tilpas blandt dyr end mellem mennesker.

I Næste stop Rosengädda mødes de tre skæbner, og deres flossede livstråde flettes uløseligt sammen. Det er
en historie om venskaber, der trodser alder, klasser og køn og om vigtigheden af at give slip på det, du elsker

mest, så det kan flyve selv.

Dette er første bind i en trilogi, der udspiller sig i den lille by Rosengädda.

"Her er en roman, der på en positiv måde sætter sig genremæssigt lidt mellem flere stole. Der er mindelser om
chick lit takket være en sarkastisk tone og moderne yngre mennesker med rod i kærlighedslivet. Der er
mindelser om udviklingshistorier og om landsbyfortællinger med storbytwist. Den vil egne sig til chik lit

læsere og til læsere af "dameromaner". Tre forvirrede og frustrede personers skæbner flettes sammen i en lille
svensk by. Stilen er humoristisk med en dybere klangbund. Det er letlæst og underholdende, hvis man vil
læse om personer, der finder sig selv og lidt mere mening. Drømmende forside, der formidler indhold og stil

fint." – Lektør, Sanne Caft

EMMA HAMBERG (f. 1971) vandt en skrivekonkurrence allerede som 13-årig, og så var stilen lagt. Hun
startede sin karriere med at tegne avisstriberne Emma og Single i Stan og har skrevet flere anmelderroste
romaner, hvoraf Brunstkalenderen og Svømmeprøven er oversat til dansk. Emma har sideløbende arbejdet
som illustrator og radioprogramchef og været chefredaktør for Sveriges største livsstilsmagasin Veckorevyn.

Hun er gift og har tre døtre.
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I et skævt lille hus i udkanten af Stockholm bor Jane med en mindre
zoologisk have af tilskadekomne dyr.

Hun plejer deres sår, så de en dag kan slippes fri, men Jane selv er
bundet af sin fortid og sine erfaringer, der gør hende bedre tilpas

blandt dyr end mellem mennesker.

I Næste stop Rosengädda mødes de tre skæbner, og deres flossede
livstråde flettes uløseligt sammen. Det er en historie om venskaber,
der trodser alder, klasser og køn og om vigtigheden af at give slip på

det, du elsker mest, så det kan flyve selv.

Dette er første bind i en trilogi, der udspiller sig i den lille by
Rosengädda.

"Her er en roman, der på en positiv måde sætter sig genremæssigt
lidt mellem flere stole. Der er mindelser om chick lit takket være en

sarkastisk tone og moderne yngre mennesker med rod i
kærlighedslivet. Der er mindelser om udviklingshistorier og om
landsbyfortællinger med storbytwist. Den vil egne sig til chik lit
læsere og til læsere af "dameromaner". Tre forvirrede og frustrede
personers skæbner flettes sammen i en lille svensk by. Stilen er

humoristisk med en dybere klangbund. Det er letlæst og
underholdende, hvis man vil læse om personer, der finder sig selv og
lidt mere mening. Drømmende forside, der formidler indhold og stil

fint." – Lektør, Sanne Caft

EMMA HAMBERG (f. 1971) vandt en skrivekonkurrence allerede
som 13-årig, og så var stilen lagt. Hun startede sin karriere med at
tegne avisstriberne Emma og Single i Stan og har skrevet flere

anmelderroste romaner, hvoraf Brunstkalenderen og Svømmeprøven
er oversat til dansk. Emma har sideløbende arbejdet som illustrator
og radioprogramchef og været chefredaktør for Sveriges største

livsstilsmagasin Veckorevyn. Hun er gift og har tre døtre.
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