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Jag har alltid satt en stolthet i att klara mig själv.
Jag är en ensam överlevare - jag är Eleanor Oliphant. Jag behöver
ingen annan, det finns inget stort tomrum i mitt liv, ingen pusselbit
som fattas. Jag är en självständig enhet. Det är åtminstone vad jag

alltid har intalat mig.

Eleanor Oliphant har gjort det enkelt för sig. Hon klär sig i likadana
kläder varje dag, äter samma mat till lunch och veckoslutet firar hon

med fryst pizza och två flaskor vodka.
Eleanor Oliphant mår bra, alldeles utmärkt faktiskt. Inget saknas i

hennes inrutade och välplanerade liv.
Förutom ibland precis allt... Men så möter hon it-killen Raymond

och allting förändras.
Tillsammans räddar de en äldre man, Sammy, som fallit ihop på
gatan, och Eleanor upplever en värme och gemenskap hon inte

trodde fanns. Hon inser att hon har varit en fena på att överleva men
inte har en aning om hur man lever.

"Rolig, rörande och oförutsägbar"



Jojo Moyes

"Har du inte ett hjärta av sten så ta fram den stora näsduken. Här
kommer tårar att forsa som vattenfall."

Kenneth Gysing, Femina

"I början av boken känns det som att författaren tecknar Eleanor som
lite väl udda. Men Honeyman lotsar skickligt in läsaren i det trauma

som blockerar Eleanors liv. Detta är en bok att tycka om."
Ylva Floreman, BTJ "Tänker du bara läsa en bok i år, då är det den

här du ska välja."
Eva Åström, Expressen Söndag Läslust "Det här är en bok för dig

som vill ha en feelgood med extradjup."
Anna Lundkvist, Aftonbladet Söndag
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