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Varm mjölk Deborah Levy boken PDF ”Varm mjölk är inget mindre än en storslagen roman ... det finns

egentligen inte mycket jag kan skriva här för att föra den rättvisa”.
Therese Eriksson, Svenska Dagbladet

Engelska Rose och hennes tjugofemåriga dotter Sofia har tagit sin tillflykt till en liten spansk by i den
infernaliska sommarhettan. De söker specialisthjälp hos den okonventionelle doktor Gomez, för Rose som

vissa dagar är förlamad, vissa dagar kan gå. Sida vid sida haltar Rose och Sofia fram genom tillvaron, ömsom
i symbios ömsom i av-ståndstagande. Förförd av tyska Ingrid, sömmerskan med de silverfärgade gladiator-

sandalerna, inser Sofia att hon måste söka upp sin far i Grekland för att förpassa uppväxtens spöken ur sitt liv.

Varm mjölk är en egensinnig och otämjd berättelse om en stark och kvävande mor-dotter-relation, om fysisk
och mental förlamning, men också om svek, attraktion och självinsikt.
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