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De små vid havet Per-Erik Rundquist Hent PDF Elon går genom tillvaron med en obestämbar känsla av att ha
missat något. Han har ett någorlunda trevligt äktenskap med Dora och ett liv som lunkar på i en maklig takt,
men spänningen är som försvunnen. Vart tog den vägen? Men en dag ser han Eva. Eva som alltid funnits där.
Eva på kontoret. Den unga, snygga, oerhört söta och livs levande Eva. Eva som är ungdomen och livet självt.
Elon, som faktiskt älskar sin hustru Dora, faller dock handlöst för den andra kvinnan och en situation uppstår

som snart kommer att leda till att Elon måste omvärdera hela sin tillvaro från grunden ...

Per-Erik Rundquist (1912-1986) var en svensk författare och konstnär. Rundquist har bland annat vunnit
Aftonblades litteraturpris och Litteraturfrämjandets stora pris. Han har publicerat ett trettiotal verk, av vilka

många behandlar ämnen som ensamhet, frihet och gemenskap.

 

Elon går genom tillvaron med en obestämbar känsla av att ha missat
något. Han har ett någorlunda trevligt äktenskap med Dora och ett liv
som lunkar på i en maklig takt, men spänningen är som försvunnen.
Vart tog den vägen? Men en dag ser han Eva. Eva som alltid funnits
där. Eva på kontoret. Den unga, snygga, oerhört söta och livs levande
Eva. Eva som är ungdomen och livet självt. Elon, som faktiskt älskar
sin hustru Dora, faller dock handlöst för den andra kvinnan och en
situation uppstår som snart kommer att leda till att Elon måste

omvärdera hela sin tillvaro från grunden ...

Per-Erik Rundquist (1912-1986) var en svensk författare och
konstnär. Rundquist har bland annat vunnit Aftonblades litteraturpris
och Litteraturfrämjandets stora pris. Han har publicerat ett trettiotal
verk, av vilka många behandlar ämnen som ensamhet, frihet och
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