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BESKRIVNING

Anna är elva år och bor med sin djupt troende familj på den irländska landsbygden. Trots att hon helt
slutade äta för fyra månader sedan verkar hon vara vid god hälsa. Hennes familj tror att hon är utvald av
gud, och att hon kan komma att bli Irlands första helgon på över 500 år. Fallet väcker stor uppmärksamhet
i hela landet och journalister och turister flockas kring stugan där hon bor. Dit kommer också
sjuksköterskan Lib som ska vaka över Anna för att se till att det inte är något fult trick. De två utvecklar
ett slags vänskap och Lib blir alltmer orolig. Anna får verkligen ingen mati alla fall inte vad Lib kan semen
med tiden börjar hon uppvisa diffusa och skrämmande symptom»Fängslande tragedi och mysrys på samma
gång. Bara läs!« Litteraturkvalster»Jag älskade stämningen, språket och brottandet med de stora frågorna
om tro, tvivel, synd och ondska i den här berättelsen!« Judit, Beas Bokhylla»När jag börjat läsa kan jag
knappt lägga ifrån mig boken.« Rosemari Södergren, Kulturbloggen»Ger stark mersmak.« Betyg 4 av 5
David Björklund, BTJ»Donoghue tar sig an de stora frågorna om tro, tvivel och ondska utan att göra
avkall på vare sig det vackra språket eller spänningen.« Washington Post »En mästerlig gotisk
bladvändare.« Toronto Star»Hjärtskärande och hjärtvärmande.« The Virginian Pilot »Lika gripande och
stark och som Room.« Ottawa Citizen EMMA DONOGHUE är född och uppvuxen på Irland, men bor
numera i Kanada. Hennes kritikerrosade och bästsäljande Room, som hon skrev i efterdyningarna av det
uppmärksammade Fritzl-fallet i Österrike, nominerades till Booker-priset. Filmen med samma namn, som
Donoghue också skrev manus till, har vunnit flera priser, bland annat en Oscar för bästa huvudroll.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Miraklet - Emma Donoghue - böcker (9789188447463) | Adlibris Bokhandel

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: ett
mirakel: miraklet: mirakel: miraklen: genitiv: ett mirakels ...

Miraklet - Emma Donoghue - Bok (9789188447463) | Bokus

Avsnitt 106: Vi ger tips för dig som funderar på att installera laddbox, pratar om provkörningen av Toyota
Proace och testet av Ford Kuga, Honda...

Livet efter miraklet | Aftonbladet

Thomas DiLeva "Miraklet" Same chords throughout the whole song. Intro: G D Am Em Verse 1: G D Am
Em Jag är så glad för du är hos mig G D Am Em Du fångar mig med ...
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