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Sightseeing i mitt inre Maria Fogelberg Nelson Hent PDF "Du är så jävla fet och gammal, du äcklar mig ,
avslutade han inte förklaringen med, men jag vet att det var det han tänkte. Istället sa han: Jag har tröttnat på

att vara gift."

Lena Nymans liv blev inte som hon tänkt sig. Visst, livet är tryggt. Hon har sina rutiner och ja, visst älskar
hon sina rutiner? Tillvaron kan dock vara rätt trist och intetsägande om man lever isolerad. Och Lena börjar

väl komma till insikten om att hon är en trygghetsnarkoman ...

Men en dag bestämmer sig Lena för att ändra på allt. Men hur? Ja, det bästa är väl att gräva där man står,
tänker Lena. Och så inleder hon en resa i sitt inre som för alltid kommer att förändra hennes liv. Utöver en
utlandsresa och en danskurs, lyckas hon också slå sig in i skönhetsindustrin. Bara fantasin sätter gränser!

Maria Fogelberg Nelson är en svensk författare och levnadskonstnär. Hennes texter brukar präglas av humor
och uppsluppna skratt, men också av ett allvar och djup som ständigt ligger under ytan.

 

"Du är så jävla fet och gammal, du äcklar mig , avslutade han inte
förklaringen med, men jag vet att det var det han tänkte. Istället sa

han: Jag har tröttnat på att vara gift."

Lena Nymans liv blev inte som hon tänkt sig. Visst, livet är tryggt.
Hon har sina rutiner och ja, visst älskar hon sina rutiner? Tillvaron
kan dock vara rätt trist och intetsägande om man lever isolerad. Och

Lena börjar väl komma till insikten om att hon är en
trygghetsnarkoman ...

Men en dag bestämmer sig Lena för att ändra på allt. Men hur? Ja,
det bästa är väl att gräva där man står, tänker Lena. Och så inleder
hon en resa i sitt inre som för alltid kommer att förändra hennes liv.
Utöver en utlandsresa och en danskurs, lyckas hon också slå sig in i

skönhetsindustrin. Bara fantasin sätter gränser!

Maria Fogelberg Nelson är en svensk författare och levnadskonstnär.
Hennes texter brukar präglas av humor och uppsluppna skratt, men

också av ett allvar och djup som ständigt ligger under ytan.
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