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Professor Siem Sigerius er en mann som lykkes med alt. Han er et anerkjent mattegeni, en populær gjest i
TV-programmer og en tidligere mester i judo. I tillegg har han tilsynelatende en perfekt familie.
Nå tar han sikte på en politisk karriere, men gitt alle hemmelighetene som skjuler seg i hans og familiens
fortid, er det kanskje en dårlig idé. En katastrofal brann i en fyrverkerifabrikk, personlige svik og små løgner,
selvmord, Internett-porno og hjemkomsten til en utstøtt og farlig sønn - på rekke og rad melder brokker fra
fortiden seg og truer med å underminere hele Sigerius-klanens eksistens.

Bonita Avenue er et fengslende, underholdende og dyptloddende portrett av en familie i dyp krise. En
overrumplende skildring av hvordan skjebnens små krumspring kan snu opp-ned på livet og på de mest intime
personlige relasjoner og ambisjoner.
Peter Buwaldas oppsiktsvekkende debut er blitt sammenliknet med bøkene til Philip Roth, Jonathan Franzen

og Michel Houellebecq. Med sitt kjølige, granskende blikk på alle de komiske, tragiske og selsomme
elementene som til sammen kan føre til en families sammenbrudd og enkeltmenneskers undergang, er Bonita
Avenue blitt kalt «en av de første store europeiske romanene i det 21. århundre».
Kjøp 'Bonita Avenue' av Peter Buwalda fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet 9788281693425 An instant literary classic, loaded with
suspense -- Herman Koch, author of The Dinner [A] dazzling family saga. [Buwalda's] brilliance is unique -Kate Saunders. Kjøp 'Bonita Avenue' av Peter Buwalda fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende
formater tilgjengelige: Heftet 9788281694040 MYE OPPMERKSOMHET: Den nederlandske debutanten
Peter Buwalda har solgt en halv million av sin «Bonita Avenue» bare i hjemlandet - og er på vei ut i hele.
"Bonita Avenue" av Peter Buwalda - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka,
og. Kjøp Bonita Avenue. Professor Siem Sigerius er en mann som lykkes med alt. Han er et anerkjent
mattegeni, en populær gjest i TV-programmer. Bonita Avenue (Innbundet) av forfatter Peter Buwalda.
Romaner. Pris kr 349. Bonita Avenue (Ebok) av forfatter Peter Buwalda. Romaner. Pris kr 249. Bonita
Avenue (Innbundet) av forfatter Peter Buwalda. Romaner. Pris kr 306 (spar kr 43). Vår pris 169,-. Med sitt
kjølige, granskende blikk på alle de komiske, tragiske og selsomme elementene som kan føre til en families
sammenbrudd og.

