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BESKRIVNING

Maja Lundes roman "Binas historia" blev en världssensation när den kom häromåret, har hittills sålt i 150
000 exemplar i Norge och 400 000 exemplar i Tyskland! Det var en historia som rörde sig genom tid och
rum och beskrev det sköra bandet mellan bi, människa och natur, och vad som skulle kunna hända om
världens bin till slut försvann. Men det var också en roman som fascinerade läsarna med sambanden
mellan berättelserna, som bara skenbart var skilda från varandra.Arbetet med "Binas historia" och det
enorma gensvaret gjorde att Maja Lunde började planera för ett större arbete, fyra romaner som på olika
sätt behandlar de skrämmande kllimatförändringar som jorden genomgår just nu.Årets roman "Blå"
utspelar sig liksom "Binas historia" under flera tidsplan, det första är året som har gått:2017: Signe är
snart sjuttio, men skräms inte av havet. Hon seglar ensam bort från sin barndomsbygd i Norge för att
konfrontera mannen som hon en gång älskade. Det är bara hon, båten som heter "Blå" och en märklig
last.2041: David tycker att han är för ung för att vara far, ändå har han blivit ensam med sin lilla dotter. De
två är på flykt genom ett Sydeuropa som är drabbat av torka, där nord står mot syd, och där vattnet inte
längre räcker till oss alla. Allt förändras den dag då de upptäcker en segelbåt i en övergiven trädgård långt
inne i landet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Blå Kök & Bar | Restaurang i Karlstad

Här loggar du in till dina BL-tjänster, hämtar uppdateringar, redigerar kunduppgifter, mm.

Svenska Hästavelsförbundets webbtjänst: Blå Basen

För att möta dagens krav och önskemål, krävs ett innovativt sinne, ett barns nyfikenhet och ett hjärta som
förkastar genvägar och lättja.

Platon Fuktskydd Golv: Blå Platon - isola.se

Åk med stil mellan Göteborg - Skövde - Hallsberg - Stockholm - Uppsala. Boka en riktig upplevelse, Blå
Tåget är det riktiga orginalet.
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BLÅ

https://www.bo-fi.club/?p=BL%C3%85&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BL%C3%85&ln=se
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