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BESKRIVNING

Det är när han är tio år som han förälskar sig i sin framtida fru, hon som kommer att göra honom till den
far han alltid har velat bli. Tillsammans med deras tre barn och en gammal katt kommer de att bilda de en
familj, en riktig Ikea-familj. Men det förändras en kväll när han tänder sin skrivbordslampa samtidigt som
kvinnan på andra sidan gatan. Det är så de träffas. Hitomi är en historia om kärlek och besatthet. På
poetisk prosa beskriver Thúy intensivt och detaljrikt om hur ingenting är som det ser ut på ytan.En kväll,
en vecka efter att jag hade flyttat in i min nya lägenhet, tände vi våra skrivbordslampor samtidigt. Det var
så vi träffades: hans fönster mitt emot mitt, utan gardin eller persienner eftersom vi trodde oss vara
ensamma. Han hade på sig en slips och jag en bomullskimono som hade tillhört min mormor.Novellen
ingår tillsammans med åtta andra berättelser i serien Novellix Grannar.
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