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Det är en tid av politisk hetta i slutet av sextiotalet. Lena och David reser till Paris för att leva på ett nytt sätt,
fria och starka i sitt skrivande. Tillsammans ska de erövra världen, som Jean-Paul Sartre och Simone de
Beauvoir. Livet som frilansande journalist i Paris fylls av möten och intervjuer med omtalade författare,
studenter och politiker.
Men tillvaron blir också hårdare än Lena trott och relationen med David påverkas av deras olika syn på fri
kärlek. I det nyligen befriade Algeriet hoppas de två komma nära varandra igen. Men ett passionerat möte med
en svarta panterledare och ett brutalt överfall gör att Lena ifrågasätter allt. Vilken väg ska hon välja för att
hitta hem? EVA SWEDENMARK levde i slutet av sextiotalet i Paris och arbetade som frilansjournalist. Sedan
mitten av nittiotalet har hon publicerat ett fyrtiotal böcker. På Ordberoende förlag har de uppmärksammade
romanerna om de fyras gäng utkommit: Om ni inte börjar leva gör jag slut och Se upp med vad du önskar.
Paris Passion är inspirerad av hennes eget liv. Mötena med personer som Jími Hendrix, Gisèle Halimi, Olof
Palme, Eldridge Cleaver, resorna ut i världen. Romanen skildrar liv, politik och passion i Stockholm, Paris och
Alger under den turbulenta tiden i slutet av sextiotalet. RECENSIONER: "En tidsresa med många bottnar.
Extra intressant i och med metoo-rörelsen." Lotta Olsson, DN "Trådarna i konflikterna vävs skickligt samman

i denna utvecklingsresa.
Inget skrivs på näsan. Jag har lätt för att följa och sympatisera med Evas strävan, samtidigt som jag kan se hur
hon ömsint också talar om sådant vi alla vill dölja i våra första kärleksrelationer. Den ena kanske drömmer om
trohet och en familj medan den andra ville ha fria förhållanden. Många, både män och kvinnor, blev sårade
och lurade sig själva i sökandet efter nya sätt att leva. Romanen är skriven med ett enkelt språk som blir
absolut rätt.
Upplevelserna får en tyngd som känns sann. Kanske tänker "marknaden" och vi att detta är kvinnolitteratur.
Jag tänker att det är sådant som män bör läsa. Vi behöver alla veta hur vägen till jämlikhet mellan könen är
fyllda med dolda hinder. Eva Swedenmark ger en spännande och komplicerad insikt om sådant. Det är inte
utan att jag ler åt saker som träffar så rätt när hennes romanfigur agerar. Det gäller både kvinnan och mannen!"
Reidar Jönsson, Författare, dramatiker, regissör. Flykt till Paris på 60-talet! Fantastiskt bra! "Älskar denna
bok! Läs den! Den handlar om Lena och David som flyr Sverige och flyttar till Paris. Det är 1969 och året
efter den stora studentrevolten, och Paris glöder. De är båda journalister och har hamnat i en relationssvacka.
Paris kanske kan rädda dem? Fint och ömsesidigt skrivet, men med en passion för 60-talets klass-och
kvinnofrågor. Lättläst och fängslande!" Linnea, Akademibokhandeln, Lidingö Centrum "Plyschkläder,
madrasser på golven och drömmen om sammanhållning hade sin baksida i direktörshets och misstänksamma
blickar på kostymklädda. Eva Swedenmark har själv intervjuat Jimi Hendrix och guidat Olof Palme genom
Paris. Det känns förstås stort bara att veta det. I boken passerar både de och andra verkliga personer, som
Papillon, mannen som satt fängslad på Djävulsön, och Svarta Panter-ledaren Eldridge Cleaver. Fast Eva
Swedenmark hävdar att hon själv aldrig slutat drömma om att allt åter ska bli möjligt aktar hon sig för att
romantisera epoken. Plyschkläder, madrasser på golven och drömmen om sammanhållning hade sin baksida i
direktörshets och misstänksamma blickar på kostymklädda. Gemenskapen blev också exkluderande - mot dem
som inte anammade idealen.
"Lena och pojkvännen David är barn av sin tid.
De ser sig so
*FREE* shipping on qualifying offers. com: Left Bank: Art, Passion, and the Rebirth of Paris, 1940-50
(9781627790246): Agnès Poirier: Books The Piano Shop on the Left Bank: Discovering a Forgotten Passion
in a Paris Atelier [Thad Carhart] on Amazon. January/September at Paris Nord Villepinte. Enhance Your
Passion for Football Manager Now. The prestigious Galerie J. Walking his two young children to school
every morning, Thad Carhart passes an unassuming little storefront in his Paris neighborhood.
Passion is a movement, an impulse, a breath. Specialized in education and research in management, HEC
Paris offers a complete and unique range of educational programs for the leaders of tomorrow: Masters
Programs, MBA, PhD, Executive MBA and executive education programs for executives. com. ParisCasino
vous offre les jeux de casino en ligne nouveaux et exceptionnels. Réalisés à Paris avec Amour, Humour et
Passion. January/September at Paris Nord Villepinte. Singularity, uniqueness, clarity, passion. Bijoux
alternatifs & contemporains. com. Discover chapter 21 'The pursuit of passion' on #insidechanel.

