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BESKRIVNING

Smita, Giulia, Sarah. Tre kvinnor, tre liv, tre kontinenter. Tre vägar som inte är avsedda att korsas. Tre
berättelser som är kopplade till varandra.Indien. Smita är kastlös och drömmer om ett annat liv. Hon
drömmer om att hennes dotter ska få gå i skolan och få en möjlighet att lämna fattigdomen bakom
sig.Italien. Giulia arbetar i sin fars hårateljé i Palermo. När hennes far är med om en allvarlig olycka
upptäcker hon att familjeföretaget står på ruinens brant.Kanada. Sarah är en känd advokat. Precis när hon
ska bli befordrad får hon samtidigt veta att hon är svårt sjuk.Smita, Giulia och Sarah vägrar att acceptera
sitt öde och bestämmer sig för att försöka ändra på det. En fängslande historia om tre kvinnoöden
sammanflätade genom en önskan om hopp och ett bättre liv. Laetitia Colombani arbetar som
manusförfattare, regissör och skådespelerska. Flätan är hennes debutroman."Det luktar bästsäljare, helt
klart." L' EXPRESS Boken innehåller bokcirkelfrågor!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Flätan Repslagargatan 8, Landskrona - hitta.se

Flätan var lärarinnans stolthet. Men det livslånga sparandet fick ett abrupt slut - när en elev attackerade
kvinnan och klippte av 42 centimeter av ...

Flätan | Colombani, Laetitia | Bokblomma

Köp 'Flätan' bok nu. Smita, Giulia, Sarah. Tre kvinnor, tre liv, tre kontinenter. Tre vägar som inte är
avsedda att korsas. Tre berä ...

15-åring klippte av lärarens långa hår | Nyheter | Aftonbladet

2018, Pocket. Köp boken Flätan hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).
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FLÄTAN

https://www.bo-fi.club/?p=FL%C3%84TAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FL%C3%84TAN&ln=se
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