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BESKRIVNING

Mariette är historie- och geografilärare och gift med en narcissistisk politiker. Hon är på gränsen till
utbrändhet och när klassens bråkstake går ett steg för långt gör hon något oerhörthon skickar honom
nerför en trappa med en rungande örfil. Millie lever ett ensamt liv där vikariaten som sekreterare avlöser
varandra. Men en kväll står hennes hus plötsligt i ljusan låga. Då vänder Mille flammorna ryggen och
kastar sig ut genom fönstret. Monsieur Mike har deserterat från militären och har sedan dess gjort gatan
till sitt hem. Överfallet från den stackars saten vars sovplats han stulit kommer som en blixt från klar
himmel. Precis när Mariette, Millie, och Monsieur Mike tror att allt är förlorat dyker Jean upp som svaret
på deras böner och sträcker ut en hand. Det sägs att han uträttar underverk med dem han välkomnar till sin
Mirakelverkstad, att han mot alla odds lyckas lappa ihop trasiga själar. Men kan man verkligen skapa sig
själv på nytt utan att göra upp med sina gamla demoner? Den mystiske Jean drar i trådarna i en lek som
blir allt farligare, och de boende på Mirakelverkstaden börjar ana att allt inte är som det verkar. Boken
innehåller bokcirkelfrågor! Valérie Tong Cuong arbetade åtta år med kommunikation innan hon bestämde
sig för att ägna sig åt att skriva på heltid. Hon har hitintills gett ut sju romaner och ett stort antal noveller.
Hon skriver även för TV och film. Mirakelverkstaden har fått både Prix du livre optimiste och Prix Nice
Baie des Anges under 2013. Det är en fantastisk bok, bra historia, mycket drama och mycket längtan. SVT
GO'KVÄLL Bara språket får mig att vilja omfamna författaren och tacka henne för sitt stilsäkra sätt att
beskriva karaktärernas tankar. SMÅLANDSPOSTEN [...] en må-bra-bok helt enkelt. KULTURNYTT, SR
Det är en fascinerande berättelse där slutet inte är helt förutsägbart. En njutbar berättelse för stunden. BTJ,
Kristina Albinsson, häftepos 14106338 Gripande livsöden, inspirerande livsförändringar och möten som
har förmågan att ändra ödets riktningdet är Mirakelverkstaden i ett nötskal. BEAS BOKHYLLA (blogg)
En roman sprängfull med optimism. MADAME FIGARO En gripande roman om kampen för att återskapa
sig själv, om hopp och om de möten som får våra liv att ändra riktning. LIRE
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mirakelverkstaden - Valérie Tong Cuong - adlibris.com

Mariette är historie- och geografilärare och gift med en narcissistisk politiker. Hon är på gränsen till
utbrändhet och när klassens bråkstake går ett steg ...

Valérie Tong Cuong: "Mirakelverkstaden" - Kulturnytt i P1 | Sveriges Radio

Mirakelverkstaden has 417 ratings and 50 reviews. Shanu said: This book is not what it seems. It's sold as
something that will give you faith in yourself...

Mirakelverkstaden / Ljudbok - kulturivast.elib.se

I ett gammalt urmakeri i en fransk stad lagas människor vars livsmaskineri fått problem.
"Mirakelverkstaden" av Valérie Tong Cuong har ...
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MIRAKELVERKSTADEN

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