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BESKRIVNING

Allt är spegelvänt, också året. Här är april en höstmånad. Löven faller under påskveckan.På andra sidan
jordklotet, på Ninety Mile Beach i Australien, möts Mirra och Ferry under en uppochnedvänd måne. Tjugo
år senare sitter Mirra på en fertilitetsklinik med sin make och minns löftet till Ferry: att de ska mötas igen
på samma strand. Och som av en händelse återfinner hon Ferry på nätet, och tar trevande kontakt. Ferry å
sin sida lever ett uttråkat familjeliv i en mindre stad, och kan inte tro att det är sant när han hittar
signaturen ?Mirra? på ett chattforum. Mirra och Ferry beslutar sig för att mötas igen på samma plats,
under samma uppochnedvända måne. Men något är konstigt. Mötet på stranden tjugo år tidigare var
magiskt, men något hände där, något som gjorde att de tappade kontakten. Och varför minns de inte vad?
Är de fortfarande desamma, och rymmer inte det förflutna alltför många blinda fläckar?Intimus är en
psykologisk thriller och en kärleksroman som rör sig mellan Australien, Stockholm och Uranus månar.
Där intimus, det allra innersta, är en outforskad kontinent och där ingenting egentligen tycks inträffa av en
slump.Om Maria och Artur. En nittonhundratalsroman. (2006):?Arnald håller en lyckad balans mellan
kittlande fakta och poetisk sanning, och resultatet är en bok jag sträckläser.?Helsingborgs Dagblad??
oupphörligt fascinerande roman.?Östgöta Correspondenten?Jan Arnald har en härlig känslointensitet i sitt
skrivande som inbjuder till sträckläsning.?Nerikes Allehanda
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Intimus - Böcker - CDON.COM

Allt är spegelvänt, också året. Här är april en höstmånad. Löven faller under påskveckan.På andra sidan
jordklotet, på Ninety Mile Beach i Australien ...

Intimus - Home | Facebook

Intimus - företag, adresser, telefonnummer. ... MÅNDAG 8:30 - 17:00 TISDAG 8:30 - 17:00 ONSDAG
8:30 - 17:00 TORSDAG 8:30 - 17:00

intimus

Intimus paper shredder is the most aggresive in design and most reliable, durable and best brand of paper
shredder in all kind of paper shredders.
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