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Vaclav och Lena träffas som sjuåringar i en Engelska för invandrare-klass i Brooklyn, två ryska
immigrantbarn som omgående bestämmer sig för varandra. Vaclav är lillgammal och verbal medan Lena, som
lever i misär, söker trygghet i hans kärlek och i hans högljudda, varma hem. Vaclav ser framför sig hur deras
gemensamma liv vecklar ut sig som en saga.
Men Lenas liv är svartare än Vaclav vet, och en dag kommer hon inte till skolan. Hon har försvunnit ur
Vaclavs liv, men under de följande sju åren säger han godnatt till Lena varje kväll utan undantag, och undrar
om hon gör samma sak någon annanstans.
Kvällen innan Lenas sjuttonårsdag får han svaret.
"Lika värmande som vårsolens första strålar."
SVT Gokväll

"På ett närvarande sätt berättar Tanner om denna brådmogna och kloka pojke och hans närstående i en
intagande kärlekshistoria. Miljöbeskrivningarna är detaljrika och språket enkelt och flytande. Det är gripande,
i allra högsta grad realistiskt men också influerat av den magi som Vaclav fascineras av."
Bibliotekstjänst
Romeo och Julia i Brighton Beach
Financial Times
Underbar och drabbande Livfulla karaktärer, trovärdig romantik och mörka undertoner skapar en rörande
berättelse.
The New York Times
En debut att njuta av Tanners charmiga historia vecklar ut sig lika elegant som en blomma.
People
Vi rekommenderar den verkligen Tanners fängslande debutroman är en kärlekshistoria med en ovanlig
oskuldsfullhet och intensitet, och ett spännande, litterärt verk som är svårt att lägga ifrån sig.
Library Journal
Vaclav & Lena - en sjujävla bra bok. Jag gillar boken skarpt. Språket är makalöst vackert. Sagolikt faktiskt.
Och jag älskar både Vaclav och Lena som de komplexa intressanta karaktärer de är både som nioåringar och
som sjuttonåringar.
Även bikaraktärerna i synnerhet Vaclavs tjocka ryska mamma Rasia är roliga och dricker vodka och äter
Borsjtj helt utan att bli karikatyrer.
Åsa Sandoval/Kafka på jobbet
Denna debutroman av Brooklyn-bon Tanner, om ung kärlek, skapade stort intresse vid Frankfurts bokmässa,
och det med rätta. Författaren fångar den ryska emigrant-subkulturen i New York med liv och realism, men
fyller sina två huvudkaraktärer med sådan oskuld och iver att de blir oerhört karismatiska under berättelsens
gång En fantasisk, upplyst debut som fångar den glöd som gömmer sig i naiviteten.
Kirkus Review
Magin som Tanner skapar är lika bländande som den är djup.
Booklist
Vaclav Havel i 2007. Foto: JOHN MACDOUGALL / Afp; 13. Václav Havel under premieren av sitt første
scenedrama etter at han trakk seg fra politikken, i 2008. Vaclav Havels død minner oss om den tsjekkiske
humanismen som er en del av Europas sjel. Tsjekkerne flokker seg nå om hans båre.
De forbereder den første. Vaclav Marek (1908-1994) Vaclav Marek ble født 5. mars 1908 i Tjekkoslovakia,
men kom i 1933 til bygda Susendal i Nordland for å skaffe seg arbeid. Václav Havel, tsjekkisk dramatiker,
essayist og politiker; gift med Olga Havlová 1964–96, gift med Dagmar Havlová 1997.
Havel har vært en fremtredende. Václav Havel var en moderne landsfader for tsjekkerne og en av de ruvende
europeerene i sin tid, sier NRK-journalist Arnt Stefansen. Vaclav den hellige; Vaclavplassen; Petr Brandl; Den
lille muldvarpen; Fyrstinne Libuses spådom; Tsjekkisk vin; 1. Forelesning; The Golden Lane; Dalibor tårnet;
Varm. Proff.no gir deg rolleinformasjon om Miloslav Vaclav Rozmara. Se hans roller (1) og relasjoner (0) i
næringslivet - og hvilke bransjer Miloslav Vaclav Rozmara er. Vaclav Mathias Pletanek Klingenberg fra
Stavanger, Stavanger. Ditt bilde Lag lenke til sosiale medier for visning av ditt profilbilde Václav Klaus,
tsjekkisk politiker og økonom, president 2003 − 2013. Klaus studerte i Italia og USA, og vendte hjem under
Praha-våren 1968. Jobbet seinere i. Vaclav Havel er død Den øst-europeiske dissidenten fikk æren for
kommunismens fall i hjemlandet. 18.12.2011, 12:23. Siste saker fra Innenriks

