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En inkännande roman om en familj i kris

Jon Dreyers liv går i bitar. Hans stora litterära livsprojekt har gått i stå, han är konsekvent och smärtsamt
otrogen mot sin fru Siri, något hon i sin tur är plågsamt medveten om.
Deras tonåriga dotter är våldsam och oregerlig, och Siri försöker samtidigt förhålla sig till en mor som börjat
supa igen efter tjugo års nykterhet.
Allt börjar med att barnflickan Mille försvinner utan ett spår.

Ovissheten om vad som hänt bultar som ett mörkt hjärta i familjen Dreyers liv. När Mille två år senare hittas
död har sönderfallet gått mycket långt.
Linn Ullmanns romaner är verkliga gränsgångare mellan kammarspel, släktdrama, kriminalhistoria och
mänsklig komedi. Kärleken är både hot och löfte, och i Det dyrbara framstår den med än tydligare skärpa än
tidigare som den enda nåd vi människor har.

"Linn Ullman har helt enkelt skrivit en storartad roman, en sådan där roman som är så bra att jag önskar att jag
ännu inte läst den utan fortfarande hade den kvar att upptäcka."
Sydsvenskan

Savner du kjæledyret ditt? Eller har du funnet et dyr? Legg inn en annonse på Dyrebar.no, eller sjekk vår
oversikt over dyr som er savnet eller funnet i ditt område. ANMELDELSE: Linn Ullmann er ute med sin
femte roman, og igjen er løgnen et tema. I «Det dyrebare» baler hele tre generasjoner av familien Brodal
Dreyer. "Det dyrebare - roman" av Linn Ullmann - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om
denne boka, og. Linn Ullmann har skrevet seks romaner: Før du sovner, Når jeg er hos deg, Nåde, Et velsignet
barn, Det dyrebare og De urolige. Høsten 2015 – vinteren 2016. Kjøp 'Det dyrebare, roman' av Linn Ullmann
fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Minnekort, Innbundet, E-bok,
Heftet, Heftet.
Skrevet om Det dyrebare, roman “ Ja visst har hun et aldeles selvlysende språk, ja visst har hun et grusomt
blikk for menneskelige tilkortkommenhet, ja visst. Jon Dreyers liv er i ferd med å rakne. Det store litterære
prosjektet hans skulle vært fullført for flere år siden. Han kjemper med skrivesperre og er stadig utro.
Europeisk animasjonsserie. Et stort vulkanutbrudd har skapt en helt ny, flytende øy. Der holder isbjørnen
Noah til. Noah drømmer om at øya hans kan bli et trygt. Det dyrebare (Lydbok-CD) av forfatter Linn
Ullmann. Lydbøker voksne. Pris kr 189 (spar kr 190). Se flere bøker fra Linn Ullmann. Det dyrebare
(Innbundet) av forfatter Linn Ullmann. Romaner. Pris kr 379. Bla i boka. Se flere bøker fra Linn Ullmann.

