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Ett vad mellan gudarna Hermes och Apollon får dem att skänka mänskligt medvetande och talets gåva till
femton hundar på en av Torontos veterinärkliniker. Gruppen splittras snart i två de som inte vill veta av sina
nya förmågor och de som accepterar sin nya verklighet. Gudarna är åskådare när hundarna upptäcker världen
på nytt, skapar nya band mellan sig och slåss mot sina tankar och känslor. Benjy flyttar in hos en
människofamilj, Prince odlar sin poetiska ådra och Manjoun utvecklar en relation med ett människopar som
ställer allting på ända. I den kanadensiska succéboken Femton hundar återupptäcker André Alexis fabeln på
ett spännande, originellt och effektfullt sätt. Vad innebär det egentligen att vara vid liv? Att tänka, känna, älska
och känna avund? Romanen är fylld av balansakter humor och grymhet, enskildhet och behovet av
tillhörighet, analytisk prosa och lekfull poesi. Alexis förmåga att skärskåda det mänskliga medvetandet är både
förkrossande vacker och annorlunda, och visar att det visst går att lära en gammal genre att sitta.
För Femton hundar har André Alexis bland annat belönats med 2015 Scotiabank Giller Prize och Roger
Writer's Trust Fiction Prize.
Skickas inom 1‑3 vardagar. Finns i lager. Hundar blir könsmogna någon gång mellan fem till femton
månaders ålder, vanligtvis inträffar tikens första löpperiod omkring 6-9 månaders ålder. Inlägg om Femton
hundar skrivna av bokdamen. De har svarat rätt på i vilken stad boken utspelar sig. se. Nu under våren så är

det många som vill få sina hundar klippta och därför så har vi nu väntetid på. Femton hinder runt en två
kilometers bana var vad som väntade när Norrvalla blev Valhalla för en dag. De har svarat rätt på i vilken stad
boken utspelar sig.
I moment 1, främmande person, är … 11/08/2011 · Det kan vara uppemot femton hundar – allt från
dvärgpinscher till leonberger. Köp boken Femton hundar hos oss. SKEDE Det är arton människor och
femton hundar som kommit till kvällens hundkafé i Skede. Söndag igen och som vanligt kan en dela med sig
en av smakbit ur boken som läses hos Mari och bloggen Flukten fra virkeligheten. Vi har alla hört att gamla
hundar har problem att lära sig nya tricks och detta gäller i princip för alla djur.
Nu. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. 2016, Inbunden.

