
Tags: Vitt hav e-bok apple; Vitt hav ladda ner pdf e-bok; Vitt hav epub books download; Vitt hav las online bok; Vitt hav bok pdf svenska; Vitt
hav MOBI download

Vitt hav PDF E-BOK

Roy Jacobsen

Författare: Roy Jacobsen 
ISBN-10: 9789113079110

Språk: Svenska
Filstorlek: 2166 KB



1

BESKRIVNING

Året är 1944, kriget går mot sitt slut. Ingrid återvänder till sin barndomsö i tron att hon är helt ensam. Hon
lägger ut nät och rustar inför vintern, går runt över ägorna som när hon var ett litet barn och hoppas att
hennes familj snart ska få mötas igen. Hon går mellan husets tomma rum med ett ständigt växande tvivel -
var det verkligen klokt att åka tillbaka till ön? Så sker något som förändrar allt. Ett oväntat möte som
under några intensiva vinterveckor får Ingrid att se helt annorlunda på sin tillvaro på den vackra men karga
ön Barrøya.Vitt hav är en fristående fortsättning på Roy Jacobsens stora succé De osynliga som kom på
svenska 2014. "Det är en oerhört fängslande berättelse, osentimental, poetisk och gripande", skrev till
exempel Ingalill Mosander i Aftonbladet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vitt hav - Roy Jacobsen - Bok (9789113073071) | Bokus

Pris: 39 kr. pocket. Förväntas skickas under v. 9. Förhandsbeställ boken Huset vid havet av Nora Roberts
(ISBN 9789174296754) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 169 kr

Campingplatser på Västkusten - Camping.se

Tillbaka till recensioner. I första delen av Barrøy-sviten är det vardagen som genomsyrar berättelsen.
Vardagen som är på gränsen av civilisationen.

Vitt hav | Stockholms Stadsbibliotek

Camping på Västkusten, från Strömstad i norr till Laholm i söder. Salta bad vid släta klippor eller långa
sandstränder och färska skaldjur. Här har vi ...
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