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En roman för den som vill bli uppslukad av den stora berättelsen – djupt gripande, skoningslös och
oförglömlig. Berättelsen om de fyra vännerna JB, Malcolm, Willem och Jude och deras liv i New York

spänner över flera decennier och växlar mellan mörker och ljus. Genom åren prövas deras vänskap, men det
som håller dem samman är alltid Jude – Jude St Francis, som förblir en gåta även för dem som står honom

närmast. Jude är framgångsrik advokat med ett traumatiskt förflutet som präglar hela hans liv på ett
oåterkalleligt sätt. Som kontrast till hans mörka uppväxt står vänskapen till framför allt skådespelaren
Willem, vars trofasthet och kärlek håller honom vid liv. Genom åren kommer Jude att slitas mellan

självföraktet som styr hans tillvaro och kärleken han inte kan tillåta sig.En av årets bästa böcker enligtThe
New York Times • The Washington Post • The Wall Street Journal • NPR • Vanity Fair • Vogue • Minneapolis

Star Tribune • St.

Ja det må kanske vara ett litet liv men det är absolut ingen liten bok Jag hade inga direkta förväntningar när
jag köpte den tyckte bara att det lät som en bra bok men det var då längesen jag fastnade så totalt i en bok .
Pris 89Skoningslös och oförglömlig. Ett litet liv av Hanya Yanagihara är en kritikerrosad prisbelönt och flera

gånger prisnominerad roman som läses av många sv.
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Ett litet liv pt 2. Ett litet liv. En roman för den som vill bli uppslukad av den stora berättelsen djupt gripande
skoningslös och oförglömlig. En berättelse som sträcker sig över flera decennier om de. Skickas inom 59
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vardagar. Hanya Yanagihara har ibland jämställts med. Read this book using Google Play Books app on your.
Pris 111 kr. Ett litet liv.
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