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BESKRIVNING

Meg Wolitzers hyllade roman Hustrun - aktuell som film i regi av Björn Runge och med Glenn Close i
huvudrollen.Joan Castleman sitter på ett flygplan tiotusen meter upp i luften när hon bestämmer sig för att
lämna sin man, den uppburne och självgode amerikanske författaren Joe Castleman. Joan har stöttat sin
man i både med- och motgångar, följt honom på alla resor och uppläsningar. Sina egna författarambitioner
lade hon tidigt på hyllan. Nu är hon och Joe på väg till Helsingfors där han ska ta emot ett prestigefullt
litteraturpris av finska akademin. Men Joan, som under fyrtio års äktenskap offrat både familjen och sin
egen karriär för att leva hans dröm, har tillslut fått nog. Tillvaron som den perfekta författarhustrun har
börjat stå henne upp i halsen. Denna utgåva innehåller diskussionsfrågor till bokcirkel.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

"Hustrun" - Meg Wolitzer - Bokhora

Carl Bildt tar strid för Anna Maria Corazza Bildts kamp för en plats i EU-parlamentet.

Hustrun: "Stefan Löfven driver mig till vansinne" | Stoppa Pressarna ...

Meg Wolitzers hyllade roman Hustrun - aktuell som film i regi av Björn Runge och med Glenn Close i
huvudrollen.Joan Castleman sitter på ett flygplan tiotusen meter ...

Hustrun - Meg Wolitzer - böcker (9789146229506) | Adlibris Bokhandel

Joan sitter på ett flygplan, tiotusen meter upp i luften, när hon bestämmer sig för att lämna sin man, den
uppburne författaren Joe Castleman. De är på väg ...
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HUSTRUN

https://www.bo-fi.club/?p=HUSTRUN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HUSTRUN&ln=se
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