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Bernhard Schlinks kritikerroste roman nå i filmutgave.
I forbindelse med kinopremièren på Høytleseren våren 2009 utgir Gyldendal en ny utgave av boken som den
populære filmen er basert på.Som 15-åring møter Michael Berg den 35 år gamle Hanna Schmitz, en robust og
vakker kvinne. Møtet blir skjebnesvangert for dem begge. En lang vår og en het sommer varer det hemmelige
kjærlighetsforholdet. En dag er hun plutselig borte, og Michael begynner å undre seg: Hva vet han egentlig om
Hanna? Fint lite, skal det vise seg ...Høytleseren er en fengslende og klok fortelling om å gjøre valg, om
hvordan mennesker handler i ekstreme situasjoner - og i hverdagen. Romanen har blitt en bestselger i en rekke
land, og har solgt over en million eksemplarer bare i USA. Boken utkom allerere i 1997, og den levde et stille
liv helt til Operah Winfrey valgte den til «Månedens bok».
Da eksploderte salget av boken, og ryktet om den sterke romanen vandrer fra munn til munn, fra leser til leser
den dag i dag, over 10 år etter.«... en usedvanlig spennende og reflektert roman.»Turid Larsen, Arbeiderbladet
Bernhard Schlinks kritikerroste roman nå i filmutgave.

I forbindelse med kinopremièren på Høytleseren våren 2009 utgir Gyldendal en ny utgave av boken som den.
Boka starter som en hemmelig kjærlighetshistorie mellom Michael og Hanna, en skoleelev og en mye eldre
sporveisbetjent, og ender som et oppgjør med.
En morgen finner han en gjenglemt minnepinne på toget, og flere historier veves inn i hverandre. Vi møter
bl.a. Guiseppe som leter etter bena sine og Julie som. Høytleseren på 06.27-toget er en hjertevarm hyllest til
kjærligheten, litteraturen og livets små gleder. En feelgood-perle av de sjeldne! Guylain deler hybel med. Hvis
noen tilbød deg muligheten til å kombinere hobbyen din med en god gjerning, ville du takket nei? Tekst og
foto: Marthe Brekke Aske. Tor Hake er et av Deichmans. Forlag: Schibsted Original tittel: Le Liseur du 6h27
Norsk tittel: Høytleseren på 06.
27 -toget Forfatter:Jean-Paul Didierlaurent Oversetter:Maya Veel Westberg.

