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BESKRIVNING

Christine Falkenland har skrivit en skimrande vacker och vemodig roman om passion, poesi och förbjuden
kärlek. Men det också en berättelse om en kvinnas väg ut, om skapandets villkor, om frihet och
fångenskap, om ensamhet och närhet.Inte sällan har Christine Falkenlands böcker utspelat sig där tiden
liksom en gång för alla har stannat. Men i hennes nya roman Vinterträdgården är det utan tvekan samtiden
som utgör berättelsens fond. Den här gången låter hon oss möta en vanlig dagisfröken, som inrättat sig i en
ganska stillastående tillvaro. Ända tills hon en dag möter den bedövande vackra Sharzad. "Jag ville skriva
om kärlek på ett för mig helt nytt sätt", säger Christine Falkenland, "Om det där blixtnedslaget som
förändrar allt. Jag ville skriva om passionen, som inte är förbehållen storstaden och nattlivet. Det
plågsamma begäret som inte tar hänsyn till vem du tror att du är."Omslagsformgivare: Annika Lyth
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vinterträdgården ger växterna liv året om | Villatidningen

‒Våra restauranger. Vinterträdgården; Kopparsalen; Café 755 - Ski in, ski out; Kalles Källare; Fjällvistet -
exotisk matsal på fjället; Samevistet - vår ...

Vinterträdgården by Pontus - kvartersmenyn.se

Vinterträdgården - Storhogna Högfjällshotell & Spa, Vemdalen: Se 25 objektiva omdömen av
Vinterträdgården - Storhogna Högfjällshotell & Spa, som fått betyg ...

Johannesbergs Slott har sammanlagt 7 matsalar som rymmer 8 till 225 ...

Grand Hôtel Stockholm har varit hem för celebriteter, storslagna evenemang och helt vanliga livsnjutare
sedan 1874. Läget är det bästa tänkbara, vid vattnet ...
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Vinterträdgården

https://www.bo-fi.club/?p=VINTERTR%C3%84DG%C3%85RDEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VINTERTR%C3%84DG%C3%85RDEN&ln=se
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