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Allt jag inte sa Yrsa Walldén Hent PDF Att flytta till en helt ny stad där du inte känner någon människa kan
vara skrämmande. Men det kan även vara en möjlighet att hitta fram till ett mer självsäkert jag och bli den
man egentligen vill vara. Dessutom får man börja på högskola och plugga manusskrivande för tv och film.
Men att träffa Dena, ditt livs kärlek, som verkar känna precis som du, kan nog vara den största förändringen.

Hur ska man kunna hantera ett nytt hem, nya vänner, ett nytt du, när allt du kan tänka på är denna
himlastormande förälskelse som vänder allting upp och ner.

Yrsa Walldén är född 1989 och är uppvuxen i Torna Hällestad, men bor i Malmö. Hennes skrivardrömmar
började med passion för film och hon har gått manusförfattarutbildning i Falun. Hon är även utbildad

genusvetare. Allt jag inte sa är hennes debutroman.
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