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BESKRIVNING

Stefan Einhorns Pappan är en skönlitterär lek där det möjligen sanna blandas meddet uppdiktade, fakta
med fantasi. En roman om den svåra relationen mellan en son och hans far, om vad man bör och inte bör
berätta om dem som inte längre finns kvar.I en hotellbar i Stockholm sitter författaren Stefan Einhorn. Han
har drabbats av skrivkramp, han vet inte vad hans nya bok ska handla om eller om han ens har någon mer
bok inom sig. Av en slump börjar han prata med en man som slår sig ner vid hans bord. De hinner inte
växla många ord förrän samtalet kommer in på Stefans pappa. Och mannen kommer med ett förslag: att
boken ska handla om det som är mångas smärtpunkt - förhållandet till den egna pappan.Mötet blir en väg
ut ur skrivkrampen, och inledningen på en vänskap. Och det visar sig att mötet kanske inte var en slump
ändå. Efterhand avslöjas saker som får Stefan att omvärdera allt det han dittills vetat om sin bakgrund.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Polisen: Pappan dödade sina två barn - tog sedan sitt liv - P4 ...

Pris: 54 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Pappan av Stefan Einhorn (ISBN
9789175037288) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Pappan vägrar slänga sina gamla tomater - på bara veckor odlar han ett ...

Hjälp från oväntat håll "Salem är de förväxlade faderskapstestens huvudstad" säger Philip skämtsamt och
vet precis vem han ska be om hjälp.

Efter nya uppgifter om dotterns död - pappan: "Socialen dödade mitt ...

Det var mitt i vintern när pojken, utan ytterkläder eller skor, tvingades skotta snö med en snösläde. I
polisförhör ska pojken berättat att pappa i bland gett ...
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