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BESKRIVNING

Den kortaste kärleken kan ibland få de längsta konsekvenserna. Under falskt namn kommer den unga
Sandrine från krigets mörker till ett soldränkt försommarsverige. Året är 1945. Hennes enda bagage är ett
barn hon tänkt göra sig av med, och en hemlighet som hon är beredd att göra vad som helst för att
behålla.Sju månader senare står hon brud på en ö längst ute i skärgården. Kvinnoläkaren Ivan Ceder har
sökt dispens för sin ännu inte giftasmyndiga brud, den hälften så gamla Sandrine. Bakgrund: okänd.
Sjutton år, med döden bakom sig och livet framför sig?Genom att säga ja till Ivan gifter Sandrine in sig i
en främmande värld: den stora överklassläkten Ceder. Under bröllopsnatten drar en farlig snöstorm in över
arkipelagen och hela festföljet fryser fast ute på ön. Det är som om denna natt förebådar hur resten av
äktenskapet ska bli - en iskall mesallians byggd på hemligheter, lögner och rädsla.Vera är Anne Swärds
fjärde roman, om flykt och överlevnad, om mödrar och döttrar; om skuld och kärlek som följer med i
generationer.Det finns en naturens gåta ingen kan förklara. Hur kan sjögräset vaja så viktlöst under
vattenmassornas enorma tryck? Ibland när jag inte kan somna ser jag det framför mig. Bilden av tyngdlös
sargassotång som oändligt mjukt vajar på havets botten. Och jag tänker att jag måste bli som det ...
Tyngdlös trots trycket. Sväva, hur omöjligt det än känns.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

VERA - Home | Facebook

Vera. 26,308 likes · 252 talking about this. Veras timeless music selection, a subtle mixing style and her
authentic, elegant appearance behind the decks...

VERA

With Brenda Blethyn, Jon Morrison, Riley Jones, Kenny Doughty. With her caustic wit and singular
charm, DCI Vera Stanhope and her team face a series of captivating ...

Vera (TV series) - Wikipedia

Vera is a British crime drama series based on novels of the same name, written by crime writer Ann
Cleeves. It was first broadcast on ITV on 1 May 2011, and to date ...
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VERA

https://www.bo-fi.club/?p=VERA&ln=se
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