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En av de bästa 100 böckerna från 2017 enligt New York Times
och 5/5 i betyg av Femina!

Om du har råkat glömma det, min bäste herre, så vill jag bara
påminna dig: jag är din fru.

Så inleder Vanda sitt bittra och förtvivlade brev till sin man Aldo ett
brev som ska avsändas, emottas och många år senare hittas i tumultet
efter ett inbrott hos det gamla paret, som efter semestern återvänt till

sitt hem i Rom.
Likt många andra äktenskap har deras under åren utsatts för

påfrestningar, slitningar och rutinernas tunga börda. Ändå har det
klarat sig intakt eller det är i alla fall så det ser ut på ytan. De har så
många band till varandra, inte minst det till barnen. Är ett gammalt
brev allt som krävs för att deras tillvaro ska krackelera igen, likt en

sprucken vas som kan gå sönder vid minsta beröring?

Band är en kritikerrosad berättelse om äktenskapet, familjen,



kärleken och de ofrånkomliga konsekvenserna av en människas
handlingar, skriven av en av Italiens främsta författare idag.

Starnone är en lysande stilist, med en härligt skarp blick för
äktenskapliga tillkortakommanden. Läs, rys och njut ..."- FEMINA

En psykologiskt stark äktenskapsskildring - Expressen

Skickligt gjort, välskrivet dessutom Blekinge Läns Tidning

upplösningen, herregud, upplösningen! - M-Magasin

Bör läsas Smålandsposten

Band är en högklassig roman med röntgenblick både på den rena
kärleken och den destruktiva - IL GIORNALE

Den kortaste, mest lågmälda och känslomässigt starkaste romanen
av Domenico Starnone. - THE NEW YORK TIMES

Band är en mästerlig studie i den tid som flytt. - NATIONAL POST
(KANADA)

Berättelsen skimrar och skär som krossad kristall. - THE
GUARDIAN

Sinnrikt konstruerad. - FINANCIAL TIMES
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