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Ett hål i isen Carlo Schmidt Hent PDF Oskars liv är inte riktigt som han tänkt sig det. Han är i tjugoårsåldern
och bor fortfarande hemma i radhuset i den trista förorten. När han inte arbetar som städare sitter han antingen
framför datorn eller tar långa promenader. Och funderar. Oskar är en dagdrömmare. Och det är en dröm som

upptar honom lite extra mycket - att finna den stora kärleken.

En vinterkväll när Oskar är ute och promenerar hittar han en dunjacka slängd vid Västerbron. Han inser
genast att något är fel och när han tittar över broräcket och ser ett hål i isen får han sina farhågor besannade.
Någon har just tagit sitt liv. Detta blir upptakten till ett långt och invecklat äventyr där Oskar försöker komma
till botten med vad som egentligen hänt. Men det finns de som vill annat, och de kommer göra allt för att

göra livet svårt för Oskar ...

Carlo Schmidt (f. 1966) är en svensk författare, manusförfattare och kommunikatör. Han har en lång
erfarenhet inom film och tv, bl.a. som skribent för Rederiet och Beck. Han föddes i Spanien, men är för

närvarande bosatt i Stockholm.

 

Oskars liv är inte riktigt som han tänkt sig det. Han är i
tjugoårsåldern och bor fortfarande hemma i radhuset i den trista

förorten. När han inte arbetar som städare sitter han antingen framför
datorn eller tar långa promenader. Och funderar. Oskar är en

dagdrömmare. Och det är en dröm som upptar honom lite extra
mycket - att finna den stora kärleken.

En vinterkväll när Oskar är ute och promenerar hittar han en
dunjacka slängd vid Västerbron. Han inser genast att något är fel och

när han tittar över broräcket och ser ett hål i isen får han sina
farhågor besannade. Någon har just tagit sitt liv. Detta blir upptakten
till ett långt och invecklat äventyr där Oskar försöker komma till
botten med vad som egentligen hänt. Men det finns de som vill

annat, och de kommer göra allt för att göra livet svårt för Oskar ...

Carlo Schmidt (f. 1966) är en svensk författare, manusförfattare och
kommunikatör. Han har en lång erfarenhet inom film och tv, bl.a.
som skribent för Rederiet och Beck. Han föddes i Spanien, men är

för närvarande bosatt i Stockholm.
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