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Så länge vi håller ihop Helmut Busch Hent PDF Lena, som nyss fyllt 17 år, njuter av den första dagen i sitt
alldeles egna hem. Hon kan laga vilken mat hon vill, sova länge, och ta långa bad utan att mamma, pappa,
eller småsystrarna knackar på dörren. På kvällen på hennes pappas 40-års dag ska hon vakta sina systrar, när
hennes föräldrar slår klackarna i taket. Dessutom vill ju systrarna se Lenas nya mysiga lägenhet. Dagen efter

när hon kör hem dem igen möts hon av ett hav av blåljus. Brandbilar, polisbilar och ambulanser står
parkerade på gatan, utanför föräldrarnas hus. Av vad som brukade vara deras hem finns nu bara rykande

ruiner.

Vid 17-års ålder blir Lena föräldralös, och den enda familj som hennes småsyskon har. Myndigheterna
försöker splittra den lilla familjen, mitt i all sorg, eftersom Lena anses för unga för att ta på sig ansvaret för

dem alla tre. Allt verkar dömt och förgäves, tills en ung läkare tar hennes parti.

Helmut Busch (f. 1924) är en svensk författare som skrivit 23 kärleksromaner mellan 1971-1985. Han har
även skrivit två romaner tillsammans med sin fru Eva Busch.

 

Lena, som nyss fyllt 17 år, njuter av den första dagen i sitt alldeles
egna hem. Hon kan laga vilken mat hon vill, sova länge, och ta långa
bad utan att mamma, pappa, eller småsystrarna knackar på dörren. På
kvällen på hennes pappas 40-års dag ska hon vakta sina systrar, när
hennes föräldrar slår klackarna i taket. Dessutom vill ju systrarna se
Lenas nya mysiga lägenhet. Dagen efter när hon kör hem dem igen
möts hon av ett hav av blåljus. Brandbilar, polisbilar och ambulanser

står parkerade på gatan, utanför föräldrarnas hus. Av vad som
brukade vara deras hem finns nu bara rykande ruiner.

Vid 17-års ålder blir Lena föräldralös, och den enda familj som
hennes småsyskon har. Myndigheterna försöker splittra den lilla

familjen, mitt i all sorg, eftersom Lena anses för unga för att ta på sig
ansvaret för dem alla tre. Allt verkar dömt och förgäves, tills en ung

läkare tar hennes parti.

Helmut Busch (f. 1924) är en svensk författare som skrivit 23
kärleksromaner mellan 1971-1985. Han har även skrivit två romaner

tillsammans med sin fru Eva Busch.
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