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Vinderen står alene Paulo Coelho Hent PDF I ”Vinderen står alene” byder Paulo Coelho på en roman fuld af
spænding, og et spejlbillede af den verden, vi lever i, hvor vores stræben efter luksus og succes for enhver
pris ofte forhindrer os i at høre, hvad hjertet egentlig siger.
Vi kommer med til filmfestivalen i Cannes, hvor Eliten samles – de, der har fået succes i drømmemagernes
verden af mode og film. Nogle få har nået toppen og er bange for at miste deres ophøjede position. Penge,
magt og berømmelse står på spil – værdier, som de fleste er villige til at ofre alt for.
Hvem vil det lykkes at finde sin personlige drøm blandt de mange præfabrikerede drømme – og få den
opfyldt?
”En duft af dannelsesroman gemmer sig bag denne fortælling fra vores moderne verden.” – Femme, Frankrig.
Filmfestivalen i Cannes er samlingssted for skuespillere, instruktører, designere og supermodeller. Charmøren
Igor kommer for at genvinde ekskonen Ewa, men hendes manglende interesse fører Igor ud i et ekstremt
voldsorgie. ”Mange af os bliver forledt til at tro, at de eneste værdier, det er værd er stræbe efter, er penge,
magt og berømmelse. De tænker ikke over, at deres drømme bliver manipuleret.” – Paulo Coelho
Paulo Coelho (f. 1947 i Rio de Janeiro) er en af verdens mest læste forfattere. Mest kendt er han for
”Alkymisten”, som har solgt over 65 mio. eksemplarer i mere end 156 lande og er oversat til 71 sprog. Den er
således blandt Verdenshistoriens bedst sælgende bøger, hvilket har givet Coelho ”prisen” i Guinness’
Rekordbog som den mest oversatte bog af en nutidig forfatter. Han regnes for en af vor tids mest
indflydelsesrige personer (har fx deltaget ti gange i World Economic Forum, Davos, Schweiz).
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