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længsel og venskab. Følg med hjem til Nathan, og mød hans naboer i Huset på Arlozorovgade i Tel Aviv! Her
bor Assaf, en berømt forfatter, sammen med sin underskønne hustru, Leah. Assaf tror, at de har det perfekte
ægteskab., men hvad mener Leah? I samme hus bor Yair, en mislykket poet, og enken Yisraela fra Etiopien,

som lader sin afdøde mand styre sit liv. Endelig er der Nathan selv, der i sin iver efter at møde en pige
kommer ud for de mest bizarre situationer, hvor bl.a Biblen spænder ben for hans begær. Læsere med

interesse for fremmede kulturer eller bare en varm og tankevækkende historie fra dagens Israel kan få en god
oplevelse her. Omslaget signalerer med små virkemidler, at unge kvinder spiller en vis rolle … En varm og

velskrevet debutroman om 5 forskellige skæbner i et lille hus i Tel Aviv. Per Månson, lektør.
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