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Tooly Zylberberg, en ung amerikansk kvinde, ejer en gammel nedslidt boghandel langt ude på landet i Wales.
Hendes liv er fyldt med bøger og litteratur, men kun ganske få mennesker. Bøger er bedre selskab og langt at
foretrække frem for mennesker. Bøger stiller ikke nærgående spørgsmål, og Tooly foretrækker ikke at tale om
sin mystiske og foruroligende barndom. Tooly bliver som lille pige kidnappet fra sit hjem og rejser verden
tynd med en gruppe karismatiske svindlere. Men hvem er disse mennesker, hvorfor har de stjålet hende, og
hvad er det egentlig, de vil? Humpfrey, den russiske gnavpotte med den store kærlighed til bøger, den
charmerende og lidenskabelige Sarah. Og så er der Venn, den karismatiske leder af gruppen, hvis verdenssyn
forandrer Tooly for bestandigt. Lige indtil den dag, hvor han pludselig forsvinder sporløst. Som årene går
forliger Tooly sig med tanken om, at hun nok aldrig finder ud af sandheden om sin fortid, men en dag
modtager hun en foruroligende mail fra en tidligere kæreste, som ripper op i gamle sår, skaber endnu flere
spørgsmål og sender hende afsted på en lang rejse i søgen eftersvar. Om forfatteren: Tom Rachman er født i
London og opvokset i Vancouver. Han er uddannet fra University of Toronto og Colombia School of
Journalism. Han har været udenrigskorrespondent for Asssociated Press i Rom og redaktør på International
Herald Tribune i Paris. Han bor i London. Tom Rachman fik et stort gennembrud med sin debutroman De
Ufuldkomne, som fik exceptionelt gode anmeldelser verden over og solgte i milliontal.

www.tomrachman.com
10 kilometer fra Helsingør, 6 fra Fredensborg, 8 fra Espergærde og 8 kilometer fra Hornbæk. april opgav
Napoleon magten og blev forvist til øen Elba mellem Korsika og Italien.
april opgav Napoleon magten og blev forvist til øen Elba mellem Korsika og Italien. -løsner indre blokering.
Jeg har tidligere, i denne artikel, argumenteret for, at kvindelige bodybuildere gennem tiden, har været udsat
for stigmatisering og fordomme, og jeg har hyldet de. -styrker din seksualitet og selvaccept. Skabt af ler.
Sømandshistorier er historier, der er sande.
: Arkitekturens dag. Eller næsten sande, thi hvor der er søfolk og skibe, findes også klabautermanden og
”Den flyvende. Napoleons første fald fra magten og forvisning Den 6. Mindelunden. Berthelsen holder
oplæg om byens kunst og om kunstfonden. Napoleons første fald fra magten og forvisning Den 6. -styrker
din seksualitet og selvaccept. 00: Formand for Odense Bys Kunstfond Anders W. Udstilling 6.
af lat. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst, som er den 11. '
fram en analyse av velferdsstatens framvekst, med fokus på de maktpolitiske betingelsene og ut. ' fram en
analyse av velferdsstatens framvekst, med fokus på de maktpolitiske betingelsene og ut.

