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Den røde adressebog Sofia Lundberg Hent PDF Doris har haft sin adressebog siden 1928. I den lille bog
bærer hun minderne om alle de mennesker, hun har mødt gennem livet. Nu er hun 98 og bor alene i en
lejlighed i Stockholm. De fleste af navnene i adressebogen er efterhånden streget over, døde, og hendes

eneste kontakt til omverdenen er hjemmehjælperens besøg og samtalerne med niecen Jenny, som bor på den
anden side af Atlanten.

En dag begynder Doris at skrive sine erindringer ned til Jenny ud fra navnene i adressebogen, og en
fascinerende fortælling om et langt og farverigt liv tager form – en fortælling om familie og venskaber,

eventyr, glæder og sorger, og om den store kærlighed, hun aldrig har glemt.

DEN RØDE ADRESSEBOG er en hjertegribende roman, som spænder over et helt liv og tager læseren med
på en rejse til svundne tiders Paris, New York og Stockholm, fra 1930’erne over anden verdenskrig til i dag.
Romanen har taget de svenske læsere med storm og er nu også blevet en international succes med udgivelse i

28 lande.

 

Doris har haft sin adressebog siden 1928. I den lille bog bærer hun
minderne om alle de mennesker, hun har mødt gennem livet. Nu er
hun 98 og bor alene i en lejlighed i Stockholm. De fleste af navnene i
adressebogen er efterhånden streget over, døde, og hendes eneste
kontakt til omverdenen er hjemmehjælperens besøg og samtalerne

med niecen Jenny, som bor på den anden side af Atlanten.

En dag begynder Doris at skrive sine erindringer ned til Jenny ud fra
navnene i adressebogen, og en fascinerende fortælling om et langt og
farverigt liv tager form – en fortælling om familie og venskaber,

eventyr, glæder og sorger, og om den store kærlighed, hun aldrig har
glemt.

DEN RØDE ADRESSEBOG er en hjertegribende roman, som
spænder over et helt liv og tager læseren med på en rejse til svundne
tiders Paris, New York og Stockholm, fra 1930’erne over anden
verdenskrig til i dag. Romanen har taget de svenske læsere med

storm og er nu også blevet en international succes med udgivelse i 28
lande.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Den røde adressebog&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


