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Vinnaren i Bok-SM 2009!

Första gången Martin Sander såg en amputerad kvinna var han
tretton år. Sedan dess har han blivit butikschef på Systembolaget,

skaffat sig ett fint radhus och flera beundrarinnor. Men han har aldrig
lyckats bli av med den, fascinationen för det ofullständiga. Det

pinsamma, hemliga begäret till det avhuggna. Till stumpen. Som tur
är finns Internet och där finns Paula, med noll och ett halvt ben.

Paula vill helst sitta instängd i ett rum, ensam med bandinspelningar
av partikelverb. Hon är definitivt inte intresserad av någon

uppvaktning, hon vill bli citerad i akademiska tidskrifter och bortse
från just det som ingen någonsin bortser från - hennes obefintliga ben
och skeva ansikte. Hon vill inte tyckas synd om, hon vill inte svara
på frågor om hur hon kör bil. Hon vill alldeles särskilt inte behöva
konfronteras med påflugna lesbianer som slänger sin sexualitet över

halva bordet. Det har hon sannerligen aldrig bett om.



Lelle älskar kvinnor. Hon har dem lite som andra har choklad som
något gott att njuta av när andan faller på. Hon skäms inte för det.
Hon skäms heller inte riktigt för att storma in på folks kontor och
tala om för dem vad de själva borde göra i sängen. Skämmas är
något som Lelle inte tycker är en bra idé. Men man kan verkligen

fråga sig vad tre medelålders kvinnor på en kemtvätt i Sveg har med
den saken att göra.

Sagt om boken:
"Det är en jättehärlig läsupplevelse ... Den driver lite med det här och
så, fast det finns en grundton av allvar och man behandlar det här
ämnet alldeles väldigt seriöst på sätt och vis. Alltså, det här är
fullständigt trovärdiga karaktärer ... oerhört genomarbetad, söt

historia"
Betyg: 4 av 5 radioapparater
Sveriges Radio, P4 Stockholm

"Det här är den bästa boken i Sverige just nu. ... Och visst är boken
bra! Det är en historia med utmärkt språk och tydliga karaktärer som
fångar mig redan på de första sidorna ... Jag bryr mig om de här

personerna. Sara Lövestam har lyckats göra dem mänskliga och jag
vill veta hur det går för dem - det är för mig ett gott betyg på en

bok."
QX

"Bra driv och en grovkornig men varm humor"
Arbetarbladet

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Udda&s=sebooks

