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Gudalik Bo Sigvard Nilsson Hent PDF Plötsligt en dag dyker Magdalena, dotter till den försupne prästen
Elias och hans grekiska hustru Katarina, upp med ett barn på armen. Vem är barnets far?

Samtidigt lever Bo ett fritt liv tillsammans med några frisinnade figurer från ett cirkussällskap och inleder ett
förhållande med konstberiderskan Miss Juni, som förbereder sin comeback efter en ryggskada. När Bos
morfar träffar Miss Juni blir det uppenbart att de har träffats tidigare. Har de kanske rent av haft ett

förhållande?

Ska Bo och Magdalena hitta tillbaka till varandra?

Den fjärde och helt fristående delen i Morfarssviten där Min morfar egen (del 1), Spänn mej för Karlavagnen
(del 2) och Ensamma hjärtans kapell (del 3) utgör de andra delarna.

Bo Sigvard Nilsson (född 1942) är en svensk författare och dramatiker som skrivit ett trettiotal romaner,
ungdomsböcker, diktsamlingar och noveller. Han har också regisserat för scenteater och TV.
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