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"Man väljer inte att älska en flicka. Det är våldsamt. Det är instinkten. Det är huden som talar. Det är blodet
som uttrycker sig. Jag har inte valt att älska Diane. Det är en fysisk lag. Det är en dragningskraft. Det är som
Månen och Solen. Det är som stenen i vattnet. Det är som sommaren och snön. Det är naturhistorien.
Det stannar kvar länge i kroppen. Det är oförglömligt. Det är ett rikt liv. Jag älskar Diane, jag är miljardär."
Med sina korta, starkt känsloladdade meningar beskriver Bouraoui inkännande den passionerade kärlekens
våldsamhet, sällhet och vånda.
Den fransk-algeriska författaren Nina Bouraoui, född 1967, räknas som en av Frankrikes mest betydande
författare av idag.
För Mina onda tankar belönades hon 2005 med det prestigefyllda Prix Renaudot.

"Nina Bouraoui är den sortens författare som kan beskriva ens egna erfarenheter och upplevelser utan att man
ens insett att man haft dem. Först när hon berättar känner jag igen mig. (...) Bouraouis prosa är som en
underbar storm att bara svepas med av och längta tillbaka till när man själv spolats upp på en ny strand någon
helt annanstans och fått nya bilder, nya ord, nya tankar. Det bara svindlar."
Borås Tidning
"Om lycka är ännu en av Nina Bouraouis språkligt och psykologiskt lysande skildringar av en ung flickas
sökande efter en hållbar identitet i en förvirrande omvärld. En omvärld som inte direkt fördömer hennes
homosexualitet eftersom den ses som något som inte räknas, något som inte finns."
Göteborgs-Posten
"Nina Bouraoui kan konsten att med korta, förtätade meningar och kapitel skriva fram en svindel också hos sin
läsare. (...) När författaren här för första gången gläntar på dörren till den dolda, den så hårt förnekade
kärleken mellan kvinnor skapar hon stor litteratur."
Aftonbladet
"För mig är skildringen av barndomsvännen Marges och Maries såriga men starka vänskap, parallellt med
Maries och Dianes på en gång våldsamma och återhållna förälskelse en av de starkare litterära skildringarna
jag läst av tonårens kompisrelationer och passion mellan flickor."
Svenska Dagbladet
"Fantastiskt ömsint och smärtsamt skildras hennes första kärlek, den som utlöser en inre jordbävning som till
varje pris behöver döljas."
Sydsvenskan
"Mästerligt utforskar Bouraoui de mellanmänskliga spänningsfält där identiteter uppstår. (...) I Bouraouis verk
kan man alltid kan förvänta sig att få möta ett intensivt och insisterande språk. Så även här - Om lycka består
av 123 korta kapitel, vars prosa har drag av dagbok, poplyrik och katalogdikt. Och genom sidorna slår ett
hjärta med stora ögon, rastlöst och allvarligt. Det är en lycka att få lyssna till dess hårda slag."
Kulturnytt, SR
"Man väljer inte att älska en flicka, skriver Bouraoui. Det är ingenting, homosexualitet. Det är ett påhittat ord.
Det ligger i vars och ens natur. Det handlar om hud och möten. Man väljer alltså inte vem man älskar. Det
känns med ens fullkomligt sant.
Lika lite väljer man att stiga ned i en annan författares prosa, men att dras mot de här djupen är härligt, som
livet självt. Som läsare är jag gränslöst tacksam över att Bouraoui finns och lyckas fånga det åt mig."
Expressen
Lykke i Norge nettbutikk har stort utvalg i klær til kvinner. Kjente merker som i en butikk som like gjerne
kunne ligget i London eller Paris.
Topp service, rask. Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du sitater og ordtak om lykke og mer enn
1150 andre emner. LYKKE PÅ MENYEN. Lykke Hjemme gjør hverdagen lykkeligere! Vi tilbyr fast
vaskehjelp og legger vekt på god service. Vi er også behjelpelig med skifte av sengetøy. Ordtak om lykke
finner du her. De forteller deg veien du må gå for å finne lykken. Visdomsord om lykke i hopetall.
Visdomsord om lykke gir deg kloke ord til å hjelpe deg finne lykken du søker etter. Margarete. 28, Frogn.
Velkommen til min "LYKKE" blogg. Følg meg og min lille families små og store øyeblikk i hverdagen. Jeg er
en lykkelig gift småbarnsmamma til. Dette nettstedet inneholder oppgaver og innhold som supplerer På vei
Tekstbok og På vei Arbeidsbok.
Dette er et gratis nettsted.

Velg kapittel til venstre. De fleste vil oppleve lykke som noe flyktig. Noen ganger er vi ikke engang
oppmerksomme på at vi er lykkelige, men oppdager det først i etterkant, gjerne når. 800.1 Oppdatert torsdag
08. jun kl 03.21. Norsk Tipping og Rikstoto. Nei og atter nei – romaner om ekteskap på hålka. Vi har ingen
ringere enn terapeut og sakprosaforfatter Sissel Gran til å lose oss gjennom det hele, med.

