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BESKRIVNING

Patricia Highsmiths efterord till Carol.Om Carol:Therese Belivet, 19, drömmer om att bli scenograf och
jobbar extra över julen i en leksaksaffär. En dag expedierar hon en elegant kvinna. Tillsammans hittar de
en julklapp åt kvinnans dotter. Therese får en adress för paketleverans; kvinnans namn är Carol Aird.
Therese får impulsen att skicka Carol ett julkort. Det blir början på en passionerad kärleksaffär ? men en
som också gör att Carol riskerar att förlora vårdnaden av sin dotter. Maken har hyrt en privatdetektiv som
förföljer kvinnorna och buggar dem.Patricia Highsmith publicerade Carol 1952 med titeln The Price of
Salt och bakom pseudonymen Claire Morgan. Förlagets beskrivning på omslaget löd: »Romanen om en
kärlek samhället förbjuder«. Fyrtio år senare trycktes romanen igen, med titeln Carol och i Patricia
Highsmiths eget namn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Patricia Highsmith: "Carol" - DN.SE

Men nu avslöjar den svenska artisten att allt inte gick enligt planerna. "Vi bjöd på det och skrattade
efteråt", skriver Carola på Instagram om ...

Recension: Carol (Film) | SvD

Carol är en amerikansk-brittisk romantisk dramafilm från 2015, ... men drömmer om ett bättre liv. En dag
träffar hon en äldre och mycket vacker kvinna, ...

Carol (film) - Wikipedia

Pris: 308 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Carol av Patricia Highsmith (ISBN
9789174998115) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...
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OM CAROL

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

	Om Carol PDF E-BOK
	Patricia Highsmith
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	OM CAROL



