
Fågelburen
Ladda ner boken PDF

Lisa Jewell
Fågelburen Lisa Jewell boken PDF

 

Välkommen till familjen Bird. De fyra syskonens barndom är en
total idyll: ett vackert gammalt hus i en pittoresk by, ett varmt,

mysigt kök fyllt av kärlek och skratt, soldränkta eftermiddagar i en
vindlande trädgård.

Men en påskhelg drabbas familjen av en tragedi så förkrossande att
den driver dem isär. Åren går och syskonen växer upp utan mycket
kontakt sinsemellan. Snart är det nästan som om de aldrig varit en

familj.

Nästan. Men inte riktigt. För något har hänt, något som får dem att
återvända hem, tillbaka till huset de växte upp i och till vad som

egentligen hände den där påsken för länge sedan.

Fågelburen är en varm och charmig familjesaga med en rejäl dos
svärta i botten.

SAGT OM LISA JEWELL:



Jewell skriver inlevelsefullt och bladvändarvänligt om
familjeproblematik och jakten på ett förhållandes förlorade gnista.

Bibliotekstjänst

Det är lättläst feel-good-litteratur som behandlar allvarliga ämnen
med lätt hand.
Bibliotekstjänst

En väldigt intressant bok och en bok som var svår att släppa, dock
inget för dig som vill ha en chick-lit. Men gillar du David Nicholls

En dag, så kan det här vara något för dig.
Nellons Bokblogg

En feel-good-roman att trivas med.
Dagens bok

Jewell har skrivit en underbar feelgood-roman, som fängslar och som
får läsaren att må riktigt gott! Romanen är välkomponerad och
skickligt skriven. Jag kan varmt rekommendera denna pärla!

Mina boktips

Lisa Jewell är en favoritförfattare. Hon skriver smart underhållning,
som inte sällan har en allvarlig underton.

Enligt O

Det här är feelgood när den är som bäst. Den har allt jag önskar: en
bra berättelse som slingrar lite lagom, intressanta karaktärer som
man känner med, brittisk stadsmiljö och flyt som inte är av denna

värld.
Feelgoodbibliotekarien
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