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BESKRIVNING

Kanske var det höst, han minns inte säkert, men han hade fått syn på henne när hon klev ut från
charkuteriet. I famnen hade hon ett stycke kött inslaget i ett vitt paket, på några ställen hade blod färgat
pappret rött. Xavier kunde inte glömma den nätta lilla kvinnan som han hastigt hade skymtat. En kväll
beger han sig till det hyreshus där hon setts pila in genom porten. Med sig har han ett brev innehållande en
kärleksförklaring. Väl inne i huset får Xavier pröva sig fram, glänta på dörr efter dörr, han vet ju inte vad
hon heter. I en lägenhet finner han ung man i begrepp att ta sitt liv, i en annan möter han en kvinna som
säljer sin kropp för pengar. I ytterligare en lägenhet tror de att han är läkaren som kommer för att förlösa
den gravida kvinnan som ligger och kämpar på en säng i sovrummet. Xavier sugs in i historia efter historia
i sitt sökande efter kvinnan och bakom varje dörr döljer sig en berättelse.Mare Kandres roman Xavier är
som att stiga in i ett landskap som är igenkännbart men ändå helt främmande och framför allt
unikt.Omslagsformgivare: Lena Olofsson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Xavier - Wikipedia

Hos Mateo Xavier i Norrköping njuter du av innovativa rätter från Sydamerika tillagade på råvaror av
högsta kvalité. Inredningen är stilig med svarta ...

Introducing NVIDIA Xavier | NVIDIA Blog

Xavier University (/ ˈ z eɪ v j ər / ZAY-vyər) is a Jesuit university in Cincinnati and Norwood, Ohio. The
school is the sixth-oldest Catholic and fourth-oldest ...

Xavier | Discography & Songs | Discogs
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XAVIER
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