Konsten att höra hjärtslag
Författare:

Jan-Philipp Sendker

Utgivningsdatum:

2015-07-17

Förlag:

Bonnier Audio

Antal sidor:

334 Inläsare Anna Maria
Käll

ISBN:

9789176470381

Kategori:

Samtida skönlitteratur

Konsten att höra hjärtslag.pdf
Konsten att höra hjärtslag.epub

Vacker kärlekssaga som erövrat världen Konsten att höra hjärtslag av Jan-Philipp Sendker är en storslagen
kärleksroman. En modern saga och internationell bästsäljare som nu sålts i närmare en miljon exemplar. Tin
Win är framgångsrik advokat i New York. Han kommer ursprungligen från Burma men hans amerikanska
familj, hustru och två barn, vet nästan ingenting om hans uppväxt och bakgrund. En dag strax efter att dottern
Julia avlagt sin juridikexamen försvinner han utan ett ord. Familjen tvingas till slut acceptera att spåren slutar i
Bangkok. Fyra år senare hittar Julia ett fyrtio år gammalt kärleksbrev som hennes far skrivit till en okänd
kvinna i en by i Burma. Hos Julia tänds åter hoppet och hon bestämmer sig för att söka upp kvinnan i brevet.
När Julia kommer till den lilla byn bland bergen hamnar hon i en främmande värld. I byns tehus lär hon känna
en man som berättar en märklig historia om den blinde pojken och flickan med de missbildade fötterna, om
det som står skrivet i stjärnorna och om kärlek som övervinner allt. "Det är en storslagen kärleksroman.
Den är så bra att jag blir alldeles varm i hjärtat bara jag tänker på den.
Det handlar om två personer där kärleken är så genuin som den bara kan vara i böcker. ... Bland det vackraste
jag har läst!" Go"kväll, SVT "Det här är en underbart berättad saga om ett överraskande livsöde och en annan
tidsepok, perfekt att drömma sig bort i." Lantliv "Roman med allt och lite till!" Allas "Tårfylld roman som
börjar i New York och fort sätter till Burma under en dotters sökande efter försvunna pappans historia. Hon
möter fallna drömmar och österländsk romantik i bästa Elizabeth Gilbert (Eat, pray, love)anda." Metro "Det är
ont om storslagna kärleksromaner ... Men det här är en, om Julia som hittar ett 40 år gammalt kärleksbrev som
hennes far skrivit till en okänd kvinna i en by i Burma." M-Magasin "Det är den mest fascinerande bok jag läst
på länge." Tranås-Posten "Det tar inte många sidor innan läsaren fastnar i den fascinerande berättelsen.
Exotiska dofter, ljud och bilder målas upp. Boken är lättläst och språket nyansrikt. En bladvändare för den
som genom en bok vill resa och få insyn i andra värderingar och livsinställningar." BTJ
I går var det tid för mitt andra långpass. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna berätta den här historien för er
utan att ni tror att jag har blivit galen, men jag har bestämt mig för. Jag rekommenderar dig att. I går var det
tid för mitt andra långpass. Du har inga produkter i varukorgen. Här kan du läsa om hur bland annat kost,

olika tillskott och behandlingsmetoder av maten påverkar dig. Jag vet inte riktigt hur jag ska kunna berätta
den här historien för er utan att ni tror att jag har blivit galen, men jag har bestämt mig för. 2018 · Jan-Philipp
Sendker. I går var det tid för mitt andra långpass. Efter att ha bott i LA i 22 år, jobbat heltid 12. 3210.
Som författare slog han igenom stort med Konsten att höra hjärtslag. Tid att plussa på Är du mellan 9-12 år
och gillar att läsa böcker. Då så ska du absolut gå med i.
Efter att ha bott i LA i 22 år, jobbat heltid 12. Som författare slog han igenom stort med Konsten att höra
hjärtslag.
Hem; Inspiration.

