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BESKRIVNING

"Det finns böcker som förändrar hur man ser sin värld och sin tid." DN"Lila går rakt igenom boksidan, rätt
in i mig." Björn Kohlström"En människa som gör världen större." Marie Lundström"Marilynne Robinson
är en författare med en självklar hemortsrätt i världseliten." Sydsvenskan"Böcker du inte klarar dig utan.
Absolut inte!" Corren"Årets mest omskakande läsning." SvD"Storslaget vackert om mötet mellan två
ensamma människor." Borås TidningDet är 1920-tal i den amerikanska mellanvästern. En fyraårig flicka
försvinner från farstubron till det slitna hus där de som kanske är flickans föräldrar, kanske bara hennes
avlägsna släktingar, bor. Hos dem har hon inte ens haft ett namn. Den lilla flickan plockas upp av Doll, en
hemlös kvinna, och får namnet Lila. Tillsammans driver de runt på vägarna och söker arbete för dagen.
Många år senare kommer Lila till det lilla samhället Gilead. Vid ett häftigt regn tar hon skydd i kyrkan och
möter där den gamle prästen och änkemannen John Ames. En osannolik, och för dem båda omtumlande
kärlekshistoria tar sin början.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

lila.com - About Faces Day Spa & Salon

Kooperativet Lila, assistansanordnare i Lund! Vi är en medlemsstyrd förening utan vinstintresse som har
bedrivit personlig assistans i Lund i mer än 25 år.

LiLa (@LiLa) | Twitter

Samsung Galaxy S9 smartphone (lila) - Upptäck det oupptäckta med Samsung Galaxy S9. Den IP68-
certifierade mobiltelefonen har en 5,8-tums Infinity-skärm, en 12 Mpx ...

Lila (1968) - IMDb

Lila has 24,162 ratings and 3,528 reviews. Ron said: In 2004, Marilynne Robinson, a legendary teacher at
the Iowa Writers' Workshop, returned to novels a...
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LILA
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