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Små gule citroner Kajsa Ingemarsson Hent PDF Med et ben i Stockholm og et i sin barndoms fødeby virker
det, som om intet kan ryste Agnes. En succesfuld ung kvinde, der kan holde alle bolde i luften på en gang.

Hun har omsorgsfulde forældre, et godt job, en kæreste der elsker 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, at hun nu får muligheden for at kaste boldene op på
ny… 'Små gule citroner' er en finurlig og tankevækkende roman om at finde sig selv. Om kærlighed, kriser og
venskab – og om at vove pelsen og tage de svære valg, når chancen byder sig. 'Små gule citroner' er solgt i op

mod 400.000 eksemplarer i Sverige og har toppet den svenske bestseller-liste flere år i træk. Kajsa
Ingemarsson er Sveriges svar på Hanne Vibeke Holst. Hun er uddannet oversætter, tolk og diplomat og en

ivrig kronikskribent og debattør.
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