Tags: Vaggvisa bok pdf svenska; Vaggvisa las online bok; Vaggvisa ladda ner pdf e-bok; Vaggvisa epub books download; Vaggvisa e-bok
apple; Vaggvisa MOBI download

Vaggvisa PDF E-BOK
Leila Slimani

Författare: Leila Slimani
ISBN-10: 9789127155855
Språk: Svenska
Filstorlek: 1725 KB

1
BESKRIVNING
Hemmet har aldrig tidigare varit så välstädat och barnen avgudar henne. Barnflickan Louise har kommit in
i deras liv och förändrat det. Tack vare henne har Myriam kunnat återuppta sin juristkarriär och hon och
maken Paul lägger tacksamt sina barn i hennes händer. Snart börjar Louise få plötsliga vredesutbrott och
bete sig märkligt, men de undviker i det längsta att konfrontera henne. I det vackra huset i Paris tionde
arrondissement har ett mörker sipprat in och nedräkningen mot en katastrof har tagit sin början.Franskmarockanska Leïla Slimanis succéroman har samma psykologiska spänningsnerv som Gillian Flynns
"Mörka platser" och har sålt i mer än 600 000 exemplar i Frankrike. Den översätts i 38 länder.Leïla
Slimani (född 1981) är journalist och författare, uppvuxen i Marocko och bor sedan snart tjugo år i Paris.
»Jag skulle kunna satsa pengar på att Vaggvisa är den intelligentaste thriller du kommer att läsa i år, för att
inte tala om hur aktuell den är som betraktelse över klass, etnicitet, kön och moderskap.« THE
INDEPENDENT»Mäktig, radikal, perfekt komponerad.« LE JOURNAL DU DIMANCHE»Magnifik och
isande.« LE PARISIEN MAGAZINE »Det är en explosiv brygd som Leïla Slimani serverar, hennes
skickliga, ofta plågsamma roman är skriven med en precision som tar andan ur en... Efter avslutad läsning
kände jag mig skakad men också uppfylld av en känsla av att jag just upplevt något som nästan ingen
annan konstform skulle ha kunnat ge mig. Länge leve romanen.« THE GUARDIAN»Med en enastående
grymhet bekräftar Leïla Slimani sin författartalang i Vaggvisa.« ELLE
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
vaggvisa | minbebis.com
En vaggvisa är en visa som sjungs för barn så att de lättare skall kunna somna. Den är oftast lugn och
fridfull. Vaggvisor kan låta olika beroende på vad den ...

Vaggvisa | Slimani, Leïla | Bokblomma
Nu skälver visan vaggande som tung skog i vingad vind, nu somna och i drömmar le, nu vila, rosenkind!
Nu vaggar visan vän och öm, det är djup och ro i den, och ...

Vaggvisa - Leila Slimani - böcker (9789127152502) | Adlibris Bokhandel
Klättermusens vaggvisa Denna visa har norska Thorbjørn Egner skrivit och ingick i klassiska barnboken
Klas Klättermus. Håkan Norlén översatte texten till svenska.
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