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Joakim i Babylon Py Sörman Hent PDF Trots Jennys fina yrke som tandläkare med egen mottagning, lever
hon och hennes man Tomas ett bohemliv. De vet aldrig om pengarna kommer räcka till middag nästa kväll,
och vicevärden tycks alltid lura bakom hörnet för att kräva in månadens försenade hyra. En dag dyker Jennys
bortglömde bror Joakim upp, och installerar sig i deras lilla våning. Joakim växte upp hos deras morbror efter
föräldrarna gått bort när de var små, och hans plötsliga närvaro leder till många frågor. Samtidigt tar Jenny sig
an en tandläkarstudent, en ung kvinna som snart blir djupt förälskad i Tomas. För att rädda deras äktenskap

måste Jenny och Tomas hålla en gemensam front, eller är det redan för sent?

Py Sörman (1897-1947) var en väl ansedd svensk författare. Sörman debuterade med romanen "Han", och
skrev sedan ett trettiotal romaner med teman som ofta spelade på det morbida och excentriska. År 1931 vann

Sörman tredje pris i den stora nordiska romanpristävlingen.

 

Trots Jennys fina yrke som tandläkare med egen mottagning, lever
hon och hennes man Tomas ett bohemliv. De vet aldrig om pengarna
kommer räcka till middag nästa kväll, och vicevärden tycks alltid
lura bakom hörnet för att kräva in månadens försenade hyra. En dag
dyker Jennys bortglömde bror Joakim upp, och installerar sig i deras
lilla våning. Joakim växte upp hos deras morbror efter föräldrarna
gått bort när de var små, och hans plötsliga närvaro leder till många
frågor. Samtidigt tar Jenny sig an en tandläkarstudent, en ung kvinna
som snart blir djupt förälskad i Tomas. För att rädda deras äktenskap
måste Jenny och Tomas hålla en gemensam front, eller är det redan

för sent?

Py Sörman (1897-1947) var en väl ansedd svensk författare. Sörman
debuterade med romanen "Han", och skrev sedan ett trettiotal
romaner med teman som ofta spelade på det morbida och

excentriska. År 1931 vann Sörman tredje pris i den stora nordiska
romanpristävlingen.
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