
Tags: Hustrun MOBI download; Hustrun ladda ner pdf e-bok; Hustrun las online bok; Hustrun e-bok apple; Hustrun epub books download;
Hustrun bok pdf svenska

Hustrun PDF E-BOK

Meg Wolitzer

Författare: Meg Wolitzer 
ISBN-10: 9789146229513

Språk: Svenska
Filstorlek: 4295 KB



1

BESKRIVNING

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.Utifrån denna dramatiska öppningsscen lotsar Meg Wolitzer läsaren genom det Castlemanska
äktenskapet, från det trevande mötet på kursen "Grunder i kreativt skrivande" på College, där han var
hennes lärare, till den slutliga brytpunkten som kulminerar i ett avslöjande av en omsorgsfullt bevarad
hemlighet.Meg Wolitzer har skrivit en intelligent, bitsk och roande roman om livsval, äktenskap och
skrivande.Översättare: Peter Samuelsson,Omslagsformgivare: Eva Lindeberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hustrun - Meg Wolitzer - Bok | Akademibokhandeln

D en amerikanska författaren Meg Wolitzers roman "Hustrun", ("The wife", 2003), kan sägas ta vid i den
svenska kulturmansdebatten, men i amerikansk tappning.

Hustrun - Pocket Shop

Hustrun är den andra, fristående, delen i romanserien Fem pärlor till jungfruns krona. Gertraud,
köpmansdottern från Kalmar, är nu en vuxen kvinna - 18 år

Wolitzer meg - hustrun - (inbunden) - böcker - Ginza.se

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 ...
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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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