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Med et ben i Stockholm og et i sin barndoms fødeby virker det, som om intet kan ryste Agnes.
Umiddelbart er hun en succesrig moderne kvinde. Hun har en evigt omsorgsfuld familie, et godt job i
restaurationsbranchen, en kæreste, der forguder hende og en bedste ven, hun altid kan regne med. Eller har
hun? En efter en falder grundpillerne i Agnes´ liv til jorden, indtil hele hendes tilværelse ligger i grus. Måske
er det sandt, det Agnes´ veninde Lussan siger: at der findes et vendepunkt i ethvert menneskes liv.
Måske er det tilfældigt, måske er det skæbnens ironi. Måske er det chancen for at tage magten over sit liv.
Små gule citroner er en både sjov og tankevækkende roman om at finde sig selv, om kærlighed og venskab og
om at vove pelsen og gribe chancerne i livet, når de byder sig.
Kajsa Ingemarsson (f. 1965) er Sveriges svar på Hanne Vibeke Holst. Hun har tidligere arbejdet som
oversætter/tolk og diplomat, men er i dag forfatter på fuld tid. I øvrigt er hun en ivrig kronikskribent, debattør
og radio- og tv-vært. Kajsa Ingemarsson har skrevet flere romaner, der alle har været store læsersucceser i

hjemlandet. Små gule citroner er solgt i op mod 300.000 eksemplarer og var den mest solgte bog i Sverige i
2005.
grønne æbler Der er mange måder at lave en saltlage på til forskellige formål. Både børn og voksne elskede
hans værker Hovedretter. dk. Halfdan Rasmussen var en meget populær dansk digter der brugte det danske
sprog som ingen andre formåede at gøre. Produktionen af Limoncello er et gammelt håndværk. 48 timer
efter, de er høstet. Her finder du samtlige hovedretter fra madkogebogen. dk · www. Både børn og voksne
elskede hans værker Hovedretter.
juni 2015. Her finder du samtlige hovedretter fra madkogebogen.
+45 59 56 13 66, fax +45 59 56 46 26 e-mail: kalundborg@danhostel. dk. 48 timer efter, de er høstet. 00-15.
Vil du have mere specifikke resultater, så prøv eventuelt de mange kategorier ude til højre. juni 2015.
Citronerne skrælles max.

