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BESKRIVNING

Jag känner mig helt speciell. Det är som att gå omkring i ett eget ljus. Redan som barn var jag insvept i ett
eget skimmer. Men det var det ingen som såg. Inte förrän jag blev vuxen och mötte Lillian Ask.Så börjar
romanen om Jonas Eckel, Eckel med e som han presenterar sig, den 38-årige noggranne och korrekte
lagerchefen.En dag kommer Lillian Ask in på lagret, knubbig och grönögd och omgiven av en svag doft av
nyrostat kaffe. För första gången i sitt liv blir Jonas förälskad. Inte bara i Lillian utan även i själva tanken
på tvåsamheten. Livet som ungkarl är inte alltid så spännande och han är medveten om att han nog anses
som en kuf av kollegorna.I Lillians sällskap växer han. I många avseenden är hon som ett barn: impulsiv,
obetänkt och naiv, och tillsammans med henne känner han sig mogen, kompetent och betydelsefull. Deras
slumpartade möte leder till att han börjar uppvakta henne och till hans stora lycka verkar även hon
intresserad av att fortsätta bekantskapen. Det handlar inte direkt om stor passion, men Jonas är mer än nöjd
med att ha en egen kvinna, någon som han kan hålla i handen när han vandrar längs Karl Johann, någon
som får honom att bli betraktad som en riktig man.Efter en kort tids bekantskap gifter de sig. Till en början
flyter deras samliv utan större problem, men med tiden inser Jonas att deras olikheter intet bara är av godo.
Det som Jonas trodde skulle bli en lugn äktenskaplig tillvaro visar sig få helt andra och dramatiska
konsekvenser ...Karin Fossum föddes i Sandefjord 1954. Hon har skrivit poesi, noveller, dramatik och
romanen De galnas hus. Mest känd är hon dock som författare till deckarna om den sympatiske
kriminalkommissarien Konrad Sejer. De har blivit rosade av såväl kritiker som läsare och har översatts till
ett stort antal språk.Översättare: Helena Örnkloo,Översättare: Ulf Örnkloo
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Jonas Eckel - forum.se

Antikvarat: Annons - Jonas Eckel -Pocket från 2004 i gott skick

Detaljrikt äckel | dagensbok.com

"Jag känner mig helt speciell. Det är som att gå omkring i ett eget ljus. Redan som barn var jag insvept i ett
eget skimmer. Men det var det ingen som såg. Inte ...

EN LITEN BOKRECENSION: JONAS ECKEL - devote.se

Gör en bra affär på Jonas Eckel (E-bok, 2015) Lägst pris just nu 55 kr bland 2 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...
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JONAS ECKEL

https://www.bo-fi.club/?p=JONAS%20ECKEL&ln=se
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