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Damernas paradis Émile Zola Hent PDF Klassikern bakom succéserien! Följ den spännande vardagen i 1800-
talets Paris på ett av de då splitternya varuhusen. "Damernas paradis" är ett varuhus som ägs av monsieur

Mouret och det är där den unga Denise tar anställning när hon flyttar till Paris från den franska landsbygden.
Snart är hon en del av det stora varuhusets maskineri där rykten färdas snabbt och kärlek spirar bland spetsar

och presentpapper.

Damernas paradis gjordes 2012 till tv-serien The Paradise, som visats på BBC och SVT.

I originalöversättning av Ernst Lundquist

Émile Zola (1840-1902) var författare och journalist. Zola var naturalismens förgrundsfigur och en av de mest
utgivna, översatta och kommenterade författarna i världen.

"Det är en bok som man kan läsa om och om igen, en sådan som kan följa med en vart man går eftersom man
hela tiden tänker på den och hur det ska gå för huvudpersonerna." – vidmittskrivbord.blogg.se

"Det är en välskriven och rapp roman som ger en intressant inblick i 1880-talets Paris" –
Erikalindblom.wordpress.com
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Damernas paradis gjordes 2012 till tv-serien The Paradise, som
visats på BBC och SVT.
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Émile Zola (1840-1902) var författare och journalist. Zola var
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och kommenterade författarna i världen.
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följa med en vart man går eftersom man hela tiden tänker på den och
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