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Syv sind Lotte Kaa Andersen Hent PDF Forlaget skriver: Syv sind handler om tvivl, opgør og forbudte
tanker. Om syv menneskers stræben efter at lykkes på deres egne og på andres præmisser.Cille lever en

priviligeret tilværelse med mand og børn, men efter et skænderi med Ask gør hun noget radikalt, for visse ord
kan ikke tages tilbage. Kåre nyder livet på sin bakketop i Klampenborg, men en nabostrid forpester den gode
stemning, og hvordan får han en mand ud af sønnen Lukas? Line og Peter er flyttet til Dubai, men kroppen,
tankerne, hele eksistensen smelter i ørkenvarmen, noget er ikke helt, som det skal være. Syv sind er tredje og
sidste bind i Lotte Kaa Andersens trilogi, der begyndte med Hambros Allé 7-9-13 og fortsatte med 100 dage.

Tilsammen udgør de et satirisk og stærkt underholdende portræt af livet på solsiden i årene omkring
finanskrisen og frem til i dag.
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