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BESKRIVNING

Barbro reser ensam hem från Mallorca efter semesterveckan med systern Mona, som stannade kvar hos
Världens Vackraste Man. Under sommaren får hon brev från Mona, ljusa skildringar av tillvaron med den
nya kärleken. Breven väcker en rastlöshet hos Barbro. Hon fylls av en känsla av tomhet, känner sig
avskuren från sin man och barnen och börjar se sin krävande mamma med andra ögon. Kära Barbro är den
fristående fortsättningen på den kritikerrosade romanen Världens vackraste man. Sagt om Världens
vackraste man: En bok att älska Expressen En perfekt blandning av dråpligaste humor, svartaste sorg,
bittraste minnen och härlig berättarlust. Tara Lena Ackebo är en prisbelönt bildkonstnär och berättare.
Sedan debuten i satirtidskriften Galago 1984 har hon givit ut tio tecknade album. Hon har också
regelbundet medverkat i dagspressen och skrivit manus för SVT. 2016 debuterade hon som
romanförfattare med Världens vackrasteman. Fler röster om Världens vackraste man: Mänskligt,
sammansatt och drabbande på ett stillsamt vis. Dagens Nyheter Hjärtskärande, i sin strålande enkelhet.
Svenska Dagbladet Ackebo är helt briljant. Jag har sällan läst så här exakta gestaltningar och det gör mig
alldeles salig och upprymd för det är banne mig perfektion, in i minsta detalj ... en vacker bok som inte
skorrar på ett enda ställe. Skånska Dagbladet Hon fyller det vardagsbanala med skimmer och tyngd.
Göteborgs-Posten En klockren följeslagare i varje bokälskares hängmatta i sommar. Södermanlands
Nyheter En relationsroman som är varm, lyhörd och faktiskt ganska underbar. M Magasin Romanen är en
fullträff. Skoningslös och inkännande och helt på pricken i det där skaviga; irritationen på den andre i de
små gesterna, minerna och orden. Dessutom en vacker historia om att livet kan förändras. Vilken debut!
BTJ Ur små trivialiteter skapar Lena Ackebo något större, en insikt om att livet alltid går att förändra. Och
att det aldrig är för sent. Jönköpings-Posten
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kära Barbro - Lena Ackebo - Bok | Akademibokhandeln

Barbro reser ensam hem från Mallorca efter semesterveckan med systern Mona, som stannade kvar hos
Världens Vackraste Man. Under sommaren får hon brev från Mona ...

Boktipset - Kära Barbro

Göingeflickorna: Bakgrund: Boalt, Östra Göinge, Skåne, Sverige: Genre: Schlager: År som aktiva: 1955 -
1975: Tidigare medlemmar; Sonja Martinsson Barbro Svensson

Kära Barbro | 23,00 kr | Bok av Lena Ackebo | Köp boken här

Barbro reser ensam hem från Mallorca efter semesterveckan med systern Mona, som stannade kvar hos
Världens Vackraste Man. Under sommaren får hon brev från Mona ...
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KÄRA BARBRO

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RA%20BARBRO&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RA%20BARBRO&ln=se
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