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En meget lykkelig mand Annegrete Kraul Hent PDF Christian er lykkelig gift med Mie og de er sammen med
deres børn midtpunkt i en stor og farverig vennekreds. Christian er førerhund og giver alle baghjul, når det
gælder om at score kassen og slå ud med armene. Ødegård i Skåne, store middage og fælles skirejser. Han er

sød, gavmild og vennernes ven.

Men en dag begynder opringningerne. En grædende kvinde påstår at Christian skylder hende en lejlighed.
Christians perfekte liv er ikke som det ser ud på overfladen. Han må kæmpe for at redde både facaden og
ægteskabet. Da nogen en dag planter et Til Salg-skilt i forhaven til Christians hus, begynder vennerne at
undre sig. For hvor meget ved de egentlig om hinanden? Og vil de overhovedet vide noget, der kan bringe

mageligheden i fare og skubbe dem ud af komfort-zonen.

Nu gik det jo lige så godt ...
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