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Komma över Ingrid Olsson boken PDF - Älska är ett så stort ord, sa Emma. Nästan för stort.

Jeppe håller med. Nu gör han det. Nu önskar han att han aldrig träffat henne, för då hade han sluppit veta hur
det kan kännas. När det är på riktigt.

När det är så stort att det inte får plats inuti.

Jeppe har det bra. Egentligen har han det skitbra. Han får inte glömma det. Egen lägenhet i stan. Tio minuter
till badplatsen och två månader tills plugget börjar. Och han är fri som en fjärt när han följer med polaren
Juggo på sommarens alla fester. Så varför känner han sig som en ledsen gammal köttbilssjäl där han sitter i

sin sunkiga andrahandsetta och lyssnar på smöriga låtar om olycklig kärlek?

På fullt allvar, men med mycket värme och humor skildrar Ingrid Olsson ett förhållandes uppgång och fall.
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