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Velskrevet med delikat humor og som giver masser af stof til eftertanke.

Om ”Det litterære apotek”

Jean Perdu har en flydende boghandel på en husbåd på Seinen i Paris. Læs bøger og bliv helbredt !!!

Han er ekspert i at “ordinere” bøger som medicin til sine kunder alt efter, hvad de fejler. “Der er bøger, som er
gode for millioner af mennesker, andre for blot nogle få hundrede”, forklarer han.

“Der er endda lægemidler – jeg mener bøger – som er skrevet for blot et enkelt menneske.”

Trods han er ekspert i at kurere andres lidelser, er han ikke i stand til at kurere sig selv.

For 21 år siden forlod hans elskede Manon ham, mens han sov, og efterlod ham et brev. Han har aldrig åbnet
brevet af frygt for dets indhold, men lige siden har han ikke kunnet glemme sin elskede og er aldrig kommet
sig over sit store tab, sin store sorg og sin umådelige smerte – lige indtil en sommer, der vender op og ned på

alting og fører monsieur Perdu fra sit stille og rolige Paris ud på en rejse i erindringen, ind i hjertet af
Provence og tilbage til livet.

Det litterære apotek er oversat til 30 sprog og har solgt knap 1 mio. eks. Det litterære apotek har ligget på
bestsellerlisterne i mange lande, heraf topplaceringer på bl.a. NY Times’ bestsellerliste og i månedsvis på

Spiegels bestsellerliste.

Find din egen litterære kur mod alverdens lidelser! Forslag til hvilke bogtitler der passer til dig finder du i
indekset bagest i bogen.

Nina George er født i 1973 i Bielefeld, Tyskland. Hun har arbejdet som freelance-journalist og indtil videre
skrevet over 30 bøger, hvoraf flere er prisbelønnede, mere end hundrede noveller og over 600 klummer. Nina
George har arbejdet som kriminalreporter, klummeskribent og chefredaktør for en lang række udgivelser

heriblandt Hamburger Abendblatt, Die Welt, Der Hamburger – politik og kultur samt TV Movie og Federwelt.

”Det litterære bibliotek” er indlæst af Liselotte Krogager
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