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BESKRIVNING

Är kärleken möjlig? Kan en man någonsin förstå en kvinna? Det är själva grundfrågan i Agneta Pleijels
nya, stort anlagda kärleksroman, som i tiden spänner över hela det förra seklet och i rummet över flera
kontinenter. Den handlar om två unga polacker som vid första världskrigets utbrott far ut i världen
tillsammans; den ene, Bron, för att studera de s.k. primitiva folken utanför Nya Guinea, den andre,
barndomsvännen Stas, för att komma över sin fästmös självmord. I Melbourne möter Bron Ellie som blir
hans hustru, medan Stas far tillbaka för att slåss för Polen. De två männens djupa och komplicerade
vänskap ligger kvar som en klangbotten romanen igenom. De blir båda berömda, men var de lyckliga?
Kanske blev Ellie Rose det, trots att hon varken blev advokat eller journalist som hon ville, och trots den
sjukdom som skulle ta hennes liv? I romanen Lord Nevermore, vars titel också är Stas smeknamn på
vännen Bron, har Agneta Pleijel i full skala gestaltat några av de frågor som gjorde hennes förra bok, En
vinter i Stockholm, till en sådan framgång hos publiken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lord Nevermore by Agneta Pleijel - Goodreads

Det är vid 1900-talets början och de två polackerna Stansilaw och Bronislaw ska åka till Australien
eftersom Bron ska studera antropologi och Stas vill resa iväg ...

Lord Nevermore.com - International Goth & Industrial DJ

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker,
punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner ...

Agneta Pleijel i samtal med Anneli Dufva, Sveriges Radio

Always working with the slogan "Dark Music For Bright People" in mind, DJ Lord Nevermore is an
international DJ based in Switzerland, specialized in the Gothic and ...



3

LORD NEVERMORE
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