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BESKRIVNING

En spännande historisk berättelse, baserad på verkliga händelser.Året är 1936 och den unga sömmerskan
Sira flyr sitt välordnade liv i Spanien för en häftig förälskelse, men blir sviken och övergiven av sin älskare
i Marocko. I hemlandet rasar inbördeskriget och Sira tvingas bygga upp en ny tillvaro i Nordafrika. Hon
blir snart modesömmerska åt de förnämsta kvinnorna i den kosmopolitiska exilkolonin. När andra
världskriget brutit ut rekryteras hon av brittiska underrättelsetjänsten och återvänder till Madrid under
täckmantel, som modeskaparen Arish. I sin ateljé hör Sira skvaller och information från nazisternas fruar
och älskarinnor, som hon smugglar ut i form av morsekod på sömnadsmönster. Det är en helt annan värld
än den hon lämnade, och hon vet inte vem hon vågar lita på. Är mannen hon förälskat sig i verkligen den
han påstår sig vara? Dubbelspel, konspirationer och oväntade händelser tvingar Sira att fly för livet.Tiden
där emellan är delvis baserad på brittiskan Rosalinda Fox memoarer. Fox var älskarinna till Juan Luis
Beigbeder, den spanske generalkommissionären i Marocko och sedermera Francos utrikesminister. "En
underbar roman med dramatik, kärlek och hemligheter ... och djärva och välgjorda karaktärer. " Mario
Vargas Llosa, NobelpristagareÖversättare: Maria Cederroth,Omslagsformgivare: Jojo Form
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tiden där emellan - SkrivarSidan

däremellan, under tiden Hur uttalas dessemellan? [dess- eller -mell-] Ur Ordboken. Ordboken är Bonniers
svenska ordbok tionde upplagan copyright ...

María Dueñas - Wikipedia

Nu blev det så där vemodigt, men tack för denna, var verkligen med o drack kaffe och tittade på bokryggar,
älskar bokhyllor. Bryr dig inte om att du missat tiden ...

tiden däremellan | alvarsamt2

En spännande historisk berättelse, baserad på verkliga händelser.Året är 1936 och den unga sömmerskan
Sira flyr sitt välordnade liv i Spanien för en häftig
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TIDEN DÄR EMELLAN
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