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BESKRIVNING

Det 24-åriga äkta paret Britta och den lovande konstnären Bertil Wahlberg ger sig i april 1947 ut på en
Europaresa som utgår från ett välmående och krigsskonat Sverige. Tågresan till Paris genom det
sönderbombade Tyskland är en skakande upplevelse. Frankrike är en smältdegel av fattigdom, korruption,
lyx och misär.Sommaren tillbringas i det heta Menton vid den italienska gränsen. Man delar bostad med
blivande regissören Hans Dahlin och hans fru skådespelerskan Gerissa, men går varandra alltmer på
nerverna. En brytning för livet uppstår.Via Italien och Schweiz återvänder konstnärsparet till Paris.
Existentialismen står på sin höjdpunkt. I svenskkolonierna i Paris och på Rivieran målar man, diskuterar
och lever ett hektiskt nattliv på barer, krogar och jazzklubbar med blivande celebriteter inom konst och
litteratur.Paret återvänder till vardagens Sverige med de två utackorderade sönerna. Äktenskapliga och
ekonomiska prövningar väntar. Den nära åtta månader långa sejouren avspeglas levande i en återfunnen
brevväxling mellan resenärerna och hemmafronten, som samlats och kommenterats av sonen Thomas.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Aniara (2018) | MovieZine

Litterär superbluff reser existentiella frågor. ... När JT Leroy åkte runt i världen på PR-resan mötte han
medierna iklädd peruk samt gigantiska solglasögon ...

EXISTENTIELLT CAFÉ - Om resande & skrivande & det existentiella

DIPLOMUTBILDNING: EXISTENTIELLA SAMTAL OCH COACHING - individuellt Read More.
DIPLOMUTBILDNING: Att leda existentiella samtalsgrupper Read More.

Det existentiella samtalet - sh.se

MÄNNISKANS HEMLIGHET är en lika lekfull som existentiell resa genom mänskligheten, vårt förflutna
och mot vår framtid, ...
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