Skuggorna och regnet
ISBN:

9789143500714

Författare:

Håkan Nesser

Förlag:

Albert Bonniers förlag

Kategori:

Samtida skönlitteratur

Utgivningsdatum:

2009-10-20

Skuggorna och regnet.pdf
Skuggorna och regnet.epub

"Jag lägger lock på tankarna. Drar ett djupt andetag och fortsätter fram mot honom. När det är tio-tolv meter
kvar, blir han varse mig och vänder sig om. Jag stannar upp på nytt. Vi ser på varandra. Ingen av oss ler eller
kommer med minsta antydan till hälsningsfras. Det går några långa sekunder. Jag tänker att han ser äldre ut än
jag väntat mig, trots att jag vet att jag inte väntat mig någonting alls. Han är lite fårad. Tunga anletsdrag. Jag
förstår att han varit med om en del. Kan inte läsa i hans ögon vilken motsvarande bild han målar av mig.
Kanske ser han detsamma, att jag också varit med om en del. Plötsligt känns tystnaden för lång. Jag går ett par
steg närmare. Sträcker fram handen. Han fattar den. Vi ser varandra i ögonen från mycket nära håll nu, det
känns en smula obehagligt, men samtidigt nödvändigt. Oerhört nödvändigt. Så släpper vi varandras händer.
Tala, tänker jag. Tala, din jävel!" Viktor Vinblad var svår att förstå sig på. Han sjöng psalmer baklänges och
hans föräldrar hade ihjäl varandra. Femton år gammal var han på väg att lösa Fermats gåta men föll ut genom
fönstret på tredje våningen i skolan. Han miste inte livet, men miste talförmågan. Och efter att Sara Psalmodin
i Rossvaggakollektivet korsat hans väg, försvann han spårlöst i trettio år. Men nu ryktas det att han på nytt
synts till i trakten. Ett rykte som tvingar hans styvbror David Mörtberg att återvända till barndomsstaden för
att ta reda på vad som egentligen hände med Viktor - och komma till rätta med det förflutna. Myt möter
verklighet i denna svindlande berättelse, som är både kriminalhistoria och uppväxtskildring och samtidigt
öppnar portarna till nya landskap i Håkan Nessers författarskap. Omslagsformgivare: Jan Biberg

Skriv några till och publicera en bok för guds skull :) Håkan Nesser. Sven Håkan Nesser, född 21 februari
1950 i Kumla, [1] [2] är en svensk författare, manusförfattare och före detta högstadielärare [2] i Uppsala
Inspelningarna av ”Trunk” påbörjades under våren -13 och under en kort tid fanns en tanke på en singel
alternativt EP till sommaren, men fler låtar tillkom och … Meny.
Brukar bara läsa och sätta stjärnor, men herregud vilken kanonnovell. Naturen har sin gilla gång.
Utgivningen är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag. Av allt som ska förgås och
glömmas, vad kommer vi att minnas. Wow. Nesser is docent van beroep. Fadern, Sven August, var
lantbrukare, modern Maria kontorist. Wow. Den låter sin grönska hänsynslöst förtäcka det som en gång varit
synligt. Brukar bara läsa och sätta stjärnor, men herregud vilken kanonnovell. Nesser is docent van beroep.
Detta är min första kommentar här någonsin. Håkan Nesser föddes på Elvesta gård utanför Kumla, Närke, den
21 februari 1950. Aktivitetsböcker; Aktivitetstavlor; Låtsas lek; Sång, spel och sagor; Barnrummet;
Lekväskor; Utklädnad; Julsaker; Tvättråd; Tillverkning; Märkning Det här är kanske min bästa helgstund.
Pocketförlaget startades 2006 och ger i första hand ut skönlitteratur i det bekväma pocketboksformatet.

