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BESKRIVNING

Sanslöst rolig roman om kulturkrock och klimakterium ? båda genomlidna i det neonblinkande Tokyo
som bara långsamt avslöjar sin skönhet. Den erfarna psykoterapeuten Lola lämnar mot sin vilja jobbet,
som blivit lite för mycket, barnen, som föralldel börjar bli vuxna, för att bli ofrivillig hemmafru i Tokyo.
Tokyo är outhärdligt. Georg jobbar nästan jämt. Hettan dränker Lola i svett. Hur hittar man bort, hur hittar
man hem, när man inte ens kan alfabetet? Hur handlar man mat när man inte har en aning om vad som
finns i förpackningarna? Och så alla dessa människor som är överallt, överallt. De hjälpsamma kvinnorna i
Fenno-Skandinaviska klubben rekommenderar trevliga kurser, som blomsterarrangemang i grupp eller att
spela på stortrummor ? Men Lola vill bara jobba. Via minst sagt oväntade arbetsuppgifter och kontakter
förälskar hon sig i människorna, Tokyo och livet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Horace SILVER "The Tokyo blues" (1962) - YouTube

View credits, reviews, tracks and shop for the 1962 Vinyl release of The Tokyo Blues on Discogs.

Eiza on Instagram: "Tokyo blues"

Originally issued on CD in 1996, pianist Horace Silver's "The Tokyo Blues" makes a welcome return to
the Blue Note catalog as an RVG title. Recorded in July 1962, six ...

Noah Jordan: Tokyo Blues - Music Streaming - Listen on Deezer

Find album reviews, stream songs, credits and award information for The Tokyo Blues - Horace Silver,
Horace Silver Quintet on AllMusic - 1962 - Following a series of ...
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TOKYO BLUES

https://www.bo-fi.club/?p=TOKYO%20BLUES&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TOKYO%20BLUES&ln=se
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