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BESKRIVNING

En tonårsdröm konfronteras med verklighetenLou Bertignacen överintelligent tjej på 13 årär minst, yngst
och bäst i klassen. Hon är enda barnet i en familj med en deprimerad mamma och en vanmäktig pappa.
Hon tänker ut olika teorier för att tämja världen och är hemligt kär i Lucas, som är längst, sämst men
coolast i klassen.Är vi så små, så oändligt små, att vi inget förmår?När hon förbereder ett föredrag som
hon tvingas hålla inför klassen väljer hon på måfå att prata om uteliggare. På Gare dAusterlitz träffar hon
No, en artonårig, hemlös tjej som låter sig intervjuas inför föredraget. Men det går längre än så: de blir
vänner och vänskapen vänder upp och ner på Lous tillvaro. Hon beslutar sig för att försöka rädda No och
ge henne ett hem och en familj.Delphine de Vigan är fransyska född 1966. No och jag är hennes fjärde
roman och den första i svensk översättning. Boken har hittills sålt i 75 000 exemplar i Frankrike och
rättigheterna har överlåtits till tretton länder utöver Sverige. Boken tilldelades det prestigefyllda
litteraturpriset Prix des Libraires (bokhandlarnas pris) och Prix du Rotary 2008."Allt låter äkta, utan
överdrifter eller självgodhet." Jean Contrucci, Le Nouvel Observateur"Romanen är lika generös som
huvudpersonen och ibland lika naiv. En uppfriskande och opretentiös godhet." Livre Hebdo"Rolig,
oskyldig, rörande. En bok som gör gott."Laurent Fialaix, Questions de femme



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

No och jag: 2010

Titel: No och jag Författare: Delphine de Vigan Förlag: Sekwa förlag Det här är en ganska söt bok som
det känns lite jobbigt att klanka ner på eftersom ...

Lektion : Delphine de Vigan: "No och jag" | lektion.se

Boken No och jag är stor i Frankrike, det är författarinnan Delphine de Vigans fjärde bok. No och jag är
den första som kommer på svenska. Jag tycker filmen ...

"No och jag" - Delphine De Vigan - Bokhora

Den senaste tiden har jag läst böcker som känns väldigt aktuella för samhället just nu (t.ex. Between the
World and Me och När hundarna kommer) och även No ...
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No och jag

https://www.bo-fi.club/?p=NO%20OCH%20JAG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NO%20OCH%20JAG&ln=se
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