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BESKRIVNING

"Jag tänker minsann lägga all min tid på att vara förbannat glad och begrava mörkret levande."Louises
trassliga barndom har satt sina spår och hon snubblar fram genom livet med ett mörker inom sig. Ända
tills dagen när hon får veta att hon och Pablo väntar barn. Graviditeten väcker en mängd tankar och Louise
vacklar under föräldraskapets många och svåra frågeställningar. Hur för man vidare det som är bra men
inte det som är dåligt? Samtidigt som hon berättar om barnet för Pablo tar Louise ett beslut: Det går inte
an att vara olycklig längre, från och med nu får hon bara vara glad. Justine Lévy har skrivit en
självutlämnande bok som med svart humor, hög igenkänningsfaktor och flödande språk fångar läsaren från
första sidan. Justine Lévy är redaktör och författare och bor i Paris. Hon är äldsta dottern till filosofen
Bernard Henri Lévy och fotomodellen Isabelle Doutreluigne. Glädjen är hennes fjärde roman som
utkommer på svenska."Bäst är Justine Lévy när hon släpper alla trivselhämningar och låter sin Louise gå
loss fullständigt i sina neuroser, hälla i sig vodka och tabletter och gå till fysiskt angrepp mot en kvinna
som kanske flirtar med hennes man på ett societetsparty." JENNY ASCHENBRENNER, SVD
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kynningsrud - Glädjen ligger i att vara til nytta!

Brf Glädjen 2 är en relativt ung bostadsrättsförening vid Nobeltorget i Malmö. Fastigheten ligger söder
om det grönskande Nobeltorget, och omfattar idag 53 ...

Trafikkamera - Trafikplats Glädjen | Trafiken.nu Stockholm

Vi bjöds på fina tävlingar och vassa prestationer. Men det var Tony Löfqvist som stal showen. Snacka om
reklampelare för travsporten! Trevliga ...

Glädjen - Stockholm växer

Hitta glädjen Sök på GB.se X Search Hem Om GB Glace GB's historia (2 ...
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GLÄDJEN

https://www.bo-fi.club/?p=GL%C3%84DJEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GL%C3%84DJEN&ln=se
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