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BESKRIVNING

Jamaica Kincaid föddes 1949 på den karibiska ön Antigua som Elaine Potter Richardson, men bytte namn
när hon började skriva. I dag lever hon i USA, där hon vid sidan av sitt författande arbetar som professor
på Harvard.Lucy, som är en av Kincaids mest lästa romaner, är ett starkt och originellt porträtt av en ung
kvinna som upptäcker ? och uppfinner ? sig själv. Den handlar om tonårsflickan Lucy som kommer från
en liten karibisk ö till New York för att arbeta som au pair i en amerikansk familj. Familjen tycks ha allt
som går att önska sig ? de är vackra, rika och lyckliga. Men Lucy, som är en frisinnad och avväpnande
person som får alla hon möter att öppna sig, ser snart sprickorna i den fina fasaden. Själv bär hon på en
historia som ingen känner till, om ett uppbrott från modern och en önskan att frigöra sig från sitt förflutna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

The North Face and lucy Activewear

Lucy movie reviews & Metacritic score: Lucy (Scarlett Johansson) accidentally gets caught up in a drug
deal, but she soon turns the tables on her captors and...

Lucy (urtidsmänniska) - Wikipedia

23.1m Followers, 539 Following, 1,654 Posts - See Instagram photos and videos from Lucy Hale
(@lucyhale)

Sid1Lucy's Diner

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom lucy diamond Vi har ett brett sortiment av
böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration ...
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