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Vuggesang Leïla Slimani Hent PDF Forlaget skriver: Myriam og Paul bor i et eksklusivt kvarter i Paris med
deres to små børn. Da Myriam skal tilbage til arbejdet efter barsel, får de brug for en barnepige, og de
beslutter sig for den perfekte, høflige og tillidsvækkende Louise. Børnene elsker hende, hun er varm og
omsorgsfuld, laver udsøgte måltider til hele familien, efterlader lejligheden skinnende ren, og holder sig i
øvrigt diskret i baggrunden. Snart kan Myriam og Paul slet ikke undvære deres hengivne barnepige. Men
ganske langsomt ændres magtforholdet i familien, og deres idylliske hverdag inficeres af jalousi, vrede og
mistro. For hvor godt kender de overhovedet det menneske, de har lukket helt ind i familien og betroet det
mest dyrbare de ejer? Pressen skriver: »Leïla Slimani antyder et større samfundsportræt af et klasseopdelt

Frankrig i sin Goncourt-vindende thriller om en morderisk barnepige. Romanen er umulig at lægge fra sig og
endnu sværere at glemme igen.« - ****** Politiken »Romanen fastholder læseren i et jerngreb, indtil sidste

side er vendt.« - UDBRUD! »Vuggesang et vældig interessant indblik i et langt mere hierarkisk og
klasseopdelt samfund end det danske.« - Information »Styrken i værket er imidlertid afsløringen af det

universelt normaliserede forhold mellem barnepige og forældre og børn som i virkeligheden grundlæggende
bizart.« - Berlingske
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