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BESKRIVNING

Han jagas av spöken ur det förflutna. Hennes missöden leder fram till hans dörr.Francine Rivers
återvänder till sina rötter med denna försonande kärlekshistoria, som påminner oss om att nåden kan
förvandla även den trasigaste av människor till ett ofullkomligt men ändå enastående mästerverk.I Los
Angeles bor den framgångsrike konstnären Roman Velasco, som på ytan tycks ha allt en man kan önska
sig; pengar, kvinnor och berömmelse. Det är bara Grace Moore, hans reserverade, nyanställda assistent,
som vet hur lite han egentligen har. Det är som om demonerna från Romans förflutna ekar genom hans
ödsliga villa och ut över det vackra landskapet i Topanga Canyon. Men Grace vet inte på vilket sätt hennes
chef kämpar mot demonerna; att han i hemlighet ger sig ut och taggar byggnader med signaturen Bird, en
ryktbar men oidentifierad graffitikonstnär ett alter ego som kan krossa hans karriär och få honom
fängslad.Likt Roman brottas Grace med sina egna spöken och hemligheter. Efter att ett katastrofalt
äktenskap fått hennes liv att fullständigt spåra ur lovade hon sig själv att aldrig någonsin låta kärleken få
stjäla hennes drömmar igen. Men när hon lär känna den gåtfulle mannen bakom fasaden är det som att
skärvorna från deras trasiga förflutna långsamt börjar passa ihop tills något så oväntat sker att det
förändrar deras relation och båda deras liv för alltid.Om författaren Francine Rivers (New York Times
bästsäljande författare) har kunnat åtnjuta en framgångsrik författarkarriär i över trettio år och hennes
romaner har bland annat tilldelats RITA Award och Christy Award. Francines böcker har översatts till
närmare trettio olika språk och är storsäljare i många länder.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nu rivs "mästerverket" i Gullringen - Vimmerby - Vimmerby Tidning

Världens bästa tv-serie enligt många, "The Sopranos" fyller 20 år idag. Men visste du att stjärnor som Lady
Gaga, Paul Dano och Michael B. Jordan h

PDF Stadsparken Mästerverket i Laholm

Det okända mästerverket och andra berättelser (översättning C.G. Bjurström och Gunnel Vallquist,
Forum, 1978) Om litteraturens teori och praktik ...

Ted Gärdestad i ZTV Unplugged, tillsammans med Helen Sjöholm

Jag har legat stilla i flera timmar nu. Klockan är fem över halv sex på morgonen, och det är inte mycket
annat jag kan göra. Och vet du vad det värsta är?
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MÄSTERVERKET
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