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Syv år Peter Stamm Hent PDF Forlaget skriver: Hvornår er livet, som det bør være? Alexander er arkitekt, han
er gift med den smukke og ambitiøse Sonja, og de to er sammen ved at bygge en succesrig tegnestue op. Alt
er, som han kunne drømme om. Alligevel længes Alex mod noget andet, noget han ikke kan forklare, men

som han finder et overraskende sted: hos en polsk kvinde ved navn Iwona, som ikke umiddelbart har noget at
tilbyde ham. Iwona er hverken tiltrækkende eller interessant, og Alex foragter i grunden hendes uendelige
passivitet og fordringsløse kærlighed. Men noget i samværet med hende drager ham og får ham til at sætte

meget af det, han har vundet, på spil.

Syv år er en stærk psykologisk roman, som lægger et nyt og dybdeborende perspektiv på det klassiske
trekantsdrama og tegner et komplekst billede af, hvad lykke egentlig er.

Bogen var nomineret til Den Tyske Bogpris 2009.
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