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Hon simmade i havet vid Guanagaspar Shani Mootoo boken PDF Kärlek över alla gränserHarry, sonen till ett
fattigt indiskt hembiträde, och Rose, dottern till moderns välbeställda arbetsgivare, är oskiljaktiga som barn.
Deras vänskap känner inga gränser som klass, ras eller andra subtila hierarkier som kan råda på den karibiska
ön Guaganaspar. Men bandet mellan dem bryts abrupt en morgon under andra världskriget när amerikanska
trupper invaderar ön. Staden utsätts för flyganfall och Harry och hans mor övertalas att stanna kvar i huset
över natten. Då Roses far kommer hem och finner de bägge barnen sovande i samma säng avskedar han
Harrys mor och förbjuder henne och sonen att visa sig igen. Trots att de så småningom får det bättre ställt
tvingas Harry under hela ungdomstiden iaktta Rose på smärtsamt avstånd. Rose gifter sig med en högt

uppsatt jurist och Harry förblir utanför hennes värld. När deras vägar många år senare korsas i Vancouver i
Kanada, där Harry inrättat sig och har ett bra liv, inleder de ett livsbejakande kärleksförhållande. För Rose är
det ett uppvaknande, för Harry ett slags återupprättelse. Rose bestämmer sig i hemlighet för att ändra ödets
vägar för dem båda och en serie dramatiska händelser tar sin början.En lyrisk, hudlös, bitterljuv, men också
spännande berättelse om kärlek mot alla odds, om en mans ambitioner, hans misslyckanden och triumfer, och
om den eufori som kommer av att trotsa det liv man är född till. Shani Mootoos kritikerrosade debutroman,

Kaktusen blommar om natten, kom ut i femton länder. ”…en oförglömlig roman, hon ger en intensiv,
raffinerad, oroande bild av hur klass, ras och etnisk härkomst avgör social rörlighet och levnadsvillkor på en
ö som i mycket liknar Trinidad, där hon vuxit upp.” - The National Post”Mootoo infriar förväntningarna efter
sin debutroman med denna enastående berättelse om två själsfränder som såras djupt av omständigheterna

men helas av kärleken.” – Booklist starred






Kärlek över alla gränserHarry, sonen till ett fattigt indiskt
hembiträde, och Rose, dottern till moderns välbeställda arbetsgivare,
är oskiljaktiga som barn. Deras vänskap känner inga gränser som

klass, ras eller andra subtila hierarkier som kan råda på den karibiska
ön Guaganaspar. Men bandet mellan dem bryts abrupt en morgon
under andra världskriget när amerikanska trupper invaderar ön.



Staden utsätts för flyganfall och Harry och hans mor övertalas att
stanna kvar i huset över natten. Då Roses far kommer hem och finner
de bägge barnen sovande i samma säng avskedar han Harrys mor och

förbjuder henne och sonen att visa sig igen. Trots att de så
småningom får det bättre ställt tvingas Harry under hela

ungdomstiden iaktta Rose på smärtsamt avstånd. Rose gifter sig med
en högt uppsatt jurist och Harry förblir utanför hennes värld. När

deras vägar många år senare korsas i Vancouver i Kanada, där Harry
inrättat sig och har ett bra liv, inleder de ett livsbejakande

kärleksförhållande. För Rose är det ett uppvaknande, för Harry ett
slags återupprättelse. Rose bestämmer sig i hemlighet för att ändra
ödets vägar för dem båda och en serie dramatiska händelser tar sin
början.En lyrisk, hudlös, bitterljuv, men också spännande berättelse

om kärlek mot alla odds, om en mans ambitioner, hans
misslyckanden och triumfer, och om den eufori som kommer av att

trotsa det liv man är född till. Shani Mootoos kritikerrosade
debutroman, Kaktusen blommar om natten, kom ut i femton länder.
”…en oförglömlig roman, hon ger en intensiv, raffinerad, oroande
bild av hur klass, ras och etnisk härkomst avgör social rörlighet och
levnadsvillkor på en ö som i mycket liknar Trinidad, där hon vuxit
upp.” - The National Post”Mootoo infriar förväntningarna efter sin
debutroman med denna enastående berättelse om två själsfränder
som såras djupt av omständigheterna men helas av kärleken.” –

Booklist starred
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