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BESKRIVNING

"Léo ler, hans leende är en sol som genomborrar mitt hjärta. Mina revben drar ihop sig, jag tappar andan
och får ingen luft. Jag har aldrig någonsin känt något så starkt, så brutalt."Adèle Reverdy är
begravningsentreprenör - ett faktum som inte direkt har en positiv inverkan på hennes kärleksliv. Men
dagen Adèle fyller trettio år tar livet en ny riktning. På födelsedagsfesten träffar hon den före detta
akrobaten Léo, som efter att ha förlorat synen i en olycka arbetar som massör. Den vackre Léo blir snart en
sol i Adèles liv. Med stöd av sin bästa vän Leïla gör hon allt för att vinna hans hjärta. Akli Tadjer har
skrivit en kärleksroman som med humor och ömhet visar att det viktigaste i livet kan vara osynligt för
ögat. Tips! Boken innehåller bokcirkelfrågor! Akli Tadjer är fransk-algerier född 1954 i Paris. Han
studerade till journalist och debuterade som romanförfattare 1984. Tadjer arbetar även som
manusförfattare för TV och film. Paradisbaden är hans åttonde och senaste roman. "Jag funderar mycket
över maktrelationer när jag läser, eftersom Léo är mörkhyad. Kanske just därför ser jag en annan berättelse
också, där hudfärg och ekonomi inte behöver förbli oöverstigliga gränslinjer." Lotta Olsson, Dagens
Nyheter "Det blir en väv av idag på ett fantastiskt sätt och man blir alldeles varm i hjärtat." SVT Go'kväll
"Jag gillade den här boken, en kort och lättläst roman som skickade med några tankar om vad som
egentligen betyder något här i världen." Och dagarna går... (blogg) "Om Akli Tadjer i alla sina romaner
väcker allvarliga ämnen till liv, så är han tillika en av få författare som hanterar humor med talang. Och
det på ett sådant sätt att vi alltid njuter av att tillbringa tid i hans sällskap." LA PRESSE DE LA MANCHE
DIMANCHE
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Läserskan: Paradisbaden - laserskan.blogspot.com

Pris: 179 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Paradisbaden av Akli Tadjer på Bokus.com. Boken har 1
läsarrecension.

och dagarna går...: paradisbaden - fransk feelgood

2016, Pocket/Paperback. Köp boken Paradisbaden hos oss!

Paradisbaden | 141,00 kr | Bok av Akli Tadjer - plusbok.se

Sidor. Startsida; läst 2010; läst 2011; läst 2012; läst 2013; läst 2014; läst 2015; läst 2016
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