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BESKRIVNING

NOMINERAD TILL EN COSTA NOVEL AWARD 2017"Plåtmannen är ett underverk, full av kärlek,
längtan och saknad." ObserverDet här är nästan en kärlekshistoria.Ellis och Michael är tolv år när de blir
vänner och under en lång period är det bara de två. De cyklar runt på gatorna i Oxford, upptäcker poesi och
simmar i floden. Och en dag upptäcker de att den här vänskapen är så mycket mer än vänskap.Ett
decennium senare är Ellis gift med Annie och ingen vet var Michael håller hus. Vilket leder till frågan om
vad som hände under åren däremellan?Det här är nästan en kärlekshistoria. Fast det är inte så enkelt som
det låter.SARAH WINMAN är en brittisk skådespelare och författare som slog igenom stort 2012 med
När gud var en kanin [When God Was a Rabbit]. Boken blev en internationell bestseller och Sarah
Winman fick flera priser, bland andra Galaxy National Book Award och New Writer of the year.
Plåtmannen [Tin Man] är hennes senaste, hyllade roman."En utsökt konstruerad historia om kärlek och
förlust." The Guardian"Underbar. Jag har inte blivit så rörd och så förälskad i en bok och dess karaktärer
på väldigt länge." Joanna Cannon, författare till Problemet med får och getter"En vacker, livgivande bok
som kommer att överraska dig gång på gång." ATTITUDE"Gnistrar av en tidlös skönhet som få författare
lyckas förmedla.Avväpnande charmig. Hjärt- skärande. En perfekt historia omkärlek, förlust och livet."
CULTUREFLY"Skildrar stora känslor på ett så vackert återhållet sätt att effekten blir desto starkare."
SUNDAY EXPRESS"Sarah Winman gestaltar sina temanbarndomsband, trauman och homosexuell
kärlekmed ömsint medkänsla." THE TIMES
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Plåtmannen (Inbunden, 2018) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Plåtmannen. av Sarah Winman - Louise Bäckelin Förlag, 2018 - originalspråk engelska. En vacker och
vemodig, men även hoppfull kärlekshistoria

Plåtmannen - Sarah Winman - adlibris.com

Det här är nästan en kärlekshistoria. Ellis och Michael är tolv år när de blir vänner och under en lång
period är det bara de två. De cyklar runt på ...

Winman sarah - plåtmannen - (inbunden) - böcker - Ginza.se

Författare: Sarah Winman Titel: Plåtmannen Genre: Drama Antal sidor: 155 Originalspråk: Engelska
Originaltitel: Tin man Översättare: Birgitta Wernbro ...
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PLÅTMANNEN
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