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Visst kan delfiner tala Per-Erik Rundquist Hent PDF Den lilla badorten någonstans på västkusten ser inte
mycket ut för världen. Men för den ensamma mannen är den just nu allt som existerar i världen. Vilsen irrar
han runt på gatorna tills han sent en kväll hittar en övergiven grotta i närheten av en strand. Han bestämmer
sig för att övernatta där. Detta blir upptakten till en rad förbryllande äventyr. Mannen har precis kommit ur en
svår kris och försöker att bygga upp sig själv igen efter att ha splittrats. När han så en dag stöter på en kvinna
i närheten av grottan uppstår en plötslig och oväntad förbindelse mellan dem, en länk som snart kommer att

leda till att starka känslor uppstår ...
Per-Erik Rundquist (1912 – 1986) var en svensk författare. Han skrev framför allt egensinniga och mörkt

humoristiska romaner om människans villkor i en absurd tillvaro.

 

Den lilla badorten någonstans på västkusten ser inte mycket ut för
världen. Men för den ensamma mannen är den just nu allt som

existerar i världen. Vilsen irrar han runt på gatorna tills han sent en
kväll hittar en övergiven grotta i närheten av en strand. Han

bestämmer sig för att övernatta där. Detta blir upptakten till en rad
förbryllande äventyr. Mannen har precis kommit ur en svår kris och
försöker att bygga upp sig själv igen efter att ha splittrats. När han så
en dag stöter på en kvinna i närheten av grottan uppstår en plötslig
och oväntad förbindelse mellan dem, en länk som snart kommer att

leda till att starka känslor uppstår ...
Per-Erik Rundquist (1912 – 1986) var en svensk författare. Han

skrev framför allt egensinniga och mörkt humoristiska romaner om
människans villkor i en absurd tillvaro.
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