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BESKRIVNING

Det här är nästan en kärlekshistoria.Ellis och Michael är tolv år när de blir vänner och under en lång period
är det bara de två. De cyklar runt på gatorna i Oxford, upptäcker poesi och simmar i floden. Och en dag
upptäcker de att den här vänskapen är så mycket mer än vänskap.Ett decennium senare är Ellis gift med
Annie och ingen vet var Michael håller hus. Vilket leder till frågan om vad som hände under åren
däremellan?Det här är nästan en kärlekshistoria. Fast det är inte så enkelt som det låter.SARAH WINMAN
är en brittisk skådespelare och författare som slog igenom stort 2012 med När gud var en kanin [When
God Was a Rabbit]. Boken blev en internationell bestseller och Sarah Winman fick flera priser, bland
andra Galaxy National Book Award och New Writer of the year. Plåtmannen [Tin Man] är hennes senaste,
hyllade roman.En utsökt konstruerad historia om kärlek och förlust. The GuardianUnderbar. Jag har inte
blivit så rörd och så förälskad i en bok och dess karaktärer på väldigt länge. Joanna Cannon, författare till
Problemet med får och getterPlåtmannen" är ett underverk, full av kärlek, längtan och saknad. Observer
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Plåtmannen - boktugg.se

Plåtmannen kom som en överraskning i brevlådan i våras. Jag vet inte så mycket om den, mer än att en av
mina favoritförfattare, Joanna Cannon, ...

Plåtmannen (Inbunden, 2018) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Judy Garland - Dorothy Gale; Frank Morgan - professor Marvel, trollkarl; Ray Bolger - fågelskrämman
Hunk; Bert Lahr - lejonet Zeke; Jack Haley - plåtmannen Hickory

Trollkarlen från Oz Plåtmannen Målarbok - supercoloring.com

Det här är nästan en kärlekshistoria. Ellis och Michael är tolv år när de blir vänner och under en lång
period är det bara de två. De cyklar runt på ...
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PLÅTMANNEN

https://www.bo-fi.club/?p=PL%C3%85TMANNEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=PL%C3%85TMANNEN&ln=se
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