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Han, hon och det Py Sörman Hent PDF Det rödmålade huset i utkanten av staden hade sett sina bästa dagar,
men för det nyinflyttade paret var det himmelskt. Paula och Henry har trotsat sina familjer och gift sig.

Henrys förmögna släkt misströstar Paulas blygsamma bakgrund, men det finns inget som skulle kunna stoppa
de lyckliga tu. Men en dag blir Henry svårt sjuk, och Paula får, efter tillfrisknandet, veta att det när som helst

kan hända Henry något förfärligt.

"Han, hon och det" är en skildring om hur kärleken är det största av allt, om ömheten i de små gesterna och
om den ständigt pockande oron för den man håller kär.

Py Sörman (1897-1947) var en väl ansedd svensk författare. Sörman debuterade med romanen "Han", och
skrev sedan ett trettiotal romaner med teman som ofta spelade på det morbida och excentriska. År 1931 vann

Sörman tredje pris i den stora nordiska romanpristävlingen.

 

Det rödmålade huset i utkanten av staden hade sett sina bästa dagar,
men för det nyinflyttade paret var det himmelskt. Paula och Henry

har trotsat sina familjer och gift sig. Henrys förmögna släkt
misströstar Paulas blygsamma bakgrund, men det finns inget som

skulle kunna stoppa de lyckliga tu. Men en dag blir Henry svårt sjuk,
och Paula får, efter tillfrisknandet, veta att det när som helst kan

hända Henry något förfärligt.

"Han, hon och det" är en skildring om hur kärleken är det största av
allt, om ömheten i de små gesterna och om den ständigt pockande

oron för den man håller kär.

Py Sörman (1897-1947) var en väl ansedd svensk författare. Sörman
debuterade med romanen "Han", och skrev sedan ett trettiotal
romaner med teman som ofta spelade på det morbida och

excentriska. År 1931 vann Sörman tredje pris i den stora nordiska
romanpristävlingen.
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