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Bland små djur och halvfranska band Lotta Colliander Hent PDF "Eva pekade mot den öppna bagageluckan
och Edvard klev närmare för att kika in. Först syntes bara en rutig filt. Sedan såg Edvard tikens blick. Samma
blick som han hade mött i spegeln många gånger. Fylld av ångest, sorg och ensamhet. Han tog ett stadigt tag
och stoppade in hunden under rocken. 'Det blir bra så här.' Det pickande hjärtat lugnade sig snart och värmen

spred sig i hans bröst."

Klädd i en svart skinnrock, stålhättade kängor, med snaggat hår och solglasögon rör sig Edvard genom
Göteborg. Han är helt ointresserad av andra människor, och jagad av minnen från sitt förflutna. Hans kurator
Eva gör upprepade försök att få honom att öppna upp sig och prova nya saker. I ett sista desperat försök ger
hon honom en hund, som annars skulle ha avlivats, i ett försök att ge både hunden och Edvard en ny chans.
Den lilla rädda terriern är inte alls den typ av hund Edvard hade velat ha - men deras oväntade vänskap

öppnar dörren till ett helt nytt liv.

Lotta Colliander har skrivit ett flertal hyllade böcker. Colliander har gjort sig känd som en författare som inte
är rädd att arbeta i olika genrer, och ta sig an allvarliga ämnen, med mycket värme.

 

"Eva pekade mot den öppna bagageluckan och Edvard klev närmare
för att kika in. Först syntes bara en rutig filt. Sedan såg Edvard
tikens blick. Samma blick som han hade mött i spegeln många

gånger. Fylld av ångest, sorg och ensamhet. Han tog ett stadigt tag
och stoppade in hunden under rocken. 'Det blir bra så här.' Det

pickande hjärtat lugnade sig snart och värmen spred sig i hans bröst."

Klädd i en svart skinnrock, stålhättade kängor, med snaggat hår och
solglasögon rör sig Edvard genom Göteborg. Han är helt ointresserad
av andra människor, och jagad av minnen från sitt förflutna. Hans

kurator Eva gör upprepade försök att få honom att öppna upp sig och
prova nya saker. I ett sista desperat försök ger hon honom en hund,
som annars skulle ha avlivats, i ett försök att ge både hunden och
Edvard en ny chans. Den lilla rädda terriern är inte alls den typ av
hund Edvard hade velat ha - men deras oväntade vänskap öppnar

dörren till ett helt nytt liv.

Lotta Colliander har skrivit ett flertal hyllade böcker. Colliander har
gjort sig känd som en författare som inte är rädd att arbeta i olika

genrer, och ta sig an allvarliga ämnen, med mycket värme.
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