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Ferskner til fader Francis Joanne Harris Hent PDF Joanne Harris er halvt fransk, halvt engelsk og slog
internationalt igennem i 1999 med bestselleren Chokolade om den eksotiske chokoladefabrikant Vivianne
Roche og flodsigøjneren Roux, filmatiseret med Juliette Binoche og Johnny Depp i hovedrollerne. Siden

fulgte Chokoladeheksen og følges altså op med tredje bind om parret. Otte år er gået siden Vianne forlod sin
butik med de syndige chokolader i Lansquenet for at drage videre med vinden og Roux. Hun og Roux bor nu
på en husbåd i Paris med Viannes datter samt deres fælles datter , som lever i sin egen fantasiverden. Således

er Vianne omsider ved at falde til ro … indtil hun får et brev med en bøn fra en afdød ven, den gamle
Armande: " Rejs tilbage til Lansquenet - der er brug for din hjælp!" Det gør Vivianne. Landsbyen er i

mellemtiden blevet udvidet med et muslimsk kvarter, og i begyndelsen var alt fryd og gammen. Nu har sære
spændinger og mystiske konflikter  sat gang i en lavine af uhyggelige begivenheder, der lader mistanken
falde på byens præst, Monsieur le Curé. Vivianne udreder trådene, og livet kan gå videre i den lille by.

Joanne Harris er ikke blind for de problemer, der kan opstå, når forskellige kulturer mødes, men er
tolerancens fortaler og fordeler lige dele velrettet kritik og menneskeforelsket indlevelse. Her i denne

charmerende og velfortalte bog, der har en særdeles aktuel tematik på hjerte  Joanne Harris har skrevet en
række romaner, en novellesamling og en kogebog. Senest udkom på dansk Blueeyed Boy.

Pressen skriver:

»Joanne Harris skriver vidunderligt, feminint og med et strejf af vemod, og det overordnede tema er vores
uvilje mod at åbne os for hinanden.«

***** - Julia Lahme, Femina

»Joanne Harris skriver lige så sanseligt og stemningsmættet som i sine tidligere romaner – der er fuld knald
på både farver og dufte, og Viannes produktion af ferskenmarmelade og chokoladetrøfler får tænderne til at

løbe i vand.«

**** - Sarah Louise Pedersen, Fyens Stiftstidende 

 

 

Joanne Harris er halvt fransk, halvt engelsk og slog internationalt
igennem i 1999 med bestselleren Chokolade om den eksotiske
chokoladefabrikant Vivianne Roche og flodsigøjneren Roux,

filmatiseret med Juliette Binoche og Johnny Depp i hovedrollerne.
Siden fulgte Chokoladeheksen og følges altså op med tredje bind om
parret. Otte år er gået siden Vianne forlod sin butik med de syndige
chokolader i Lansquenet for at drage videre med vinden og Roux.
Hun og Roux bor nu på en husbåd i Paris med Viannes datter samt
deres fælles datter , som lever i sin egen fantasiverden. Således er
Vianne omsider ved at falde til ro … indtil hun får et brev med en

bøn fra en afdød ven, den gamle Armande: " Rejs tilbage til
Lansquenet - der er brug for din hjælp!" Det gør Vivianne.

Landsbyen er i mellemtiden blevet udvidet med et muslimsk kvarter,
og i begyndelsen var alt fryd og gammen. Nu har sære spændinger

og mystiske konflikter  sat gang i en lavine af uhyggelige



begivenheder, der lader mistanken falde på byens præst, Monsieur le
Curé. Vivianne udreder trådene, og livet kan gå videre i den lille by.

Joanne Harris er ikke blind for de problemer, der kan opstå, når
forskellige kulturer mødes, men er tolerancens fortaler og fordeler
lige dele velrettet kritik og menneskeforelsket indlevelse. Her i
denne charmerende og velfortalte bog, der har en særdeles aktuel
tematik på hjerte  Joanne Harris har skrevet en række romaner, en
novellesamling og en kogebog. Senest udkom på dansk Blueeyed

Boy.

Pressen skriver:

»Joanne Harris skriver vidunderligt, feminint og med et strejf af
vemod, og det overordnede tema er vores uvilje mod at åbne os for

hinanden.«

***** - Julia Lahme, Femina

»Joanne Harris skriver lige så sanseligt og stemningsmættet som i
sine tidligere romaner – der er fuld knald på både farver og dufte, og
Viannes produktion af ferskenmarmelade og chokoladetrøfler får

tænderne til at løbe i vand.«

**** - Sarah Louise Pedersen, Fyens Stiftstidende 
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