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Så otroligt vackert skriven. Den är väldigt trösterik också, den här boken. - P4 SkaraborgEn stark berättelse
om längtan, nostalgi och saknaden efter de tillfällen man aldrig tog tillvara - Kirkus Reviews Henri Skinner,
hårdhudad före detta krigskorrespondent, är på väg att för första gången träffa sin trettonårige son Sam. Men
Henri dyker aldrig upp. På väg till mötet blir han påkörd av en bil och hamnar i koma. På sjukhuset vakar
Sam vid sin fars säng. Han får sällskap av Eddie, Henris ex-flickvän, som till sin förvåning står angiven som
hans SOS-kontakt och fullmaktstagare i vårdärenden. Och så Madelyn, tolvårig dansös och enda överlevande
efter en olycka där hela hennes familj utplånades och lämnade henne i koma. I sin säng flyter Henri i sin

barndoms båt, långt borta i drömmarnas värld, och återupplever minnen, påminns om hemligheter,
fullständigt omedveten om de draman som försiggår vid hans sängkant.

Drömmarnas bok är väldigt annorlunda bok det är en mycket stark och gripande berättelse med mycket kärlek
och värme men den innehåller en hel del svärta. Drömmarnas bok är en väldigt vacker stark och gripande
berättelse om stora frågor men den är skriven på ett så mjukt och varmt vis att det ändå får mig att kalla den

en feelgoodroman.

Bok Inbunden

Pris 229 kr. Ny varm och vacker roman från författaren till Den lilla bokhandeln i Paris och Den lilla. Den är
väldigt trösterik också den här boken. Bok 2 Drömmarnas Palats Ismail Kadare Albanien De förbipasserande
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gav de tärda anställda på Drömpalatset ironiska småleenden men de kunde inte föreställa sig hur torr och
eländig deras egen tillvaro uppfattades av Tabirs visionärer. Pratar av mig till någon nära. Finns i lager. Men
maffian har sina tentakler ute även i. En dal i livets berg och dalbana. cover image of Südlichter. Amazon
book clubs early access. En stark berättelse om längtan nostalgi och saknaden efter de tillfällen man aldrig
tog tillvara Kirkus Reviews Henri Skinner hårdhudad före detta krigskorrespondent är på väg att för första
gången träffa sin trettonårige son Sa. Drömmarnas bok är en mycket stark bok med en hel del svärta men

också mycket kärlek och värme.
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