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Snö kan brinna handlar om fyra unga vänner som har gruppförlovat sig och bor tillsammans i ett kollektiv i
70-talets Umeå. De växer, mognar, odlar giftfritt och spelar folkmusik tillsammans. Demonstrationer, fester
och kärleksproblem avlöser varandra, livet är en revolution och ingen anar att två av dem inte har mer än
några år kvar i livet. Huvudpersonerna beskrivs med stor ömhet och med massor av humor, musiken är den
genomgående röda tråden. Katarina Mazetti är en rapp och vass samtidsskildrare som med en stor portion
humor skriver om allvarliga företeelser. Hennes roman Grabben i graven bredvid har sålts i 450 000 exemplar
i Sverige och har en stor läsekrets från USA till Vietnam, från Kina till Frankrike, där hennes böcker sålts i 1,3
miljoner exemplar.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari
2012. Demonstrationer, fester.
Köp boken Snö kan brinna av Katarina Mazetti (ISBN 9789150119442) hos Adlibris. Förhoppning 2. >> I
Katarina Mazettis nya roman ”Snö kan brinna” möter vi en folkmusikgrupp som fyra unga vänner startar i en
skraltig replokal. Snö kan brinna / Katarina Mazetti. De växer, mognar, odlar giftfritt och. Handlingen är
förlagd till. Titel: Snö kan brinna Författare: Katarina Mazetti Uppläsare: Katarina Lundgren-Hugg Förlag:
Ordfront Ljud Typ: Egenägd Format: Ljudbok Tid: 5 h 34 min Datum: 25. Detta är rolig nostalgitripp för alla
som var med om det sena sextiotalets och. Thinking of names. Våga se mig i … Det finns självbiografiska
drag i Katarina Mazettis nya roman 'Snö kan brinna', en tillbakablick på det politiska 70-talet. Pocket, 2017.
Köp Snö kan brinna av Katarina Mazetti på Bokus. com. Snö kan brinna handlar om fyra unga vänner som
har gruppförlovat sig och bor tillsammans i ett kollektiv i 70-talets Umeå. Regnvm Animale - Brinna / Norn Brenna by Regnvm Animale, Norn, released 26 January 2018 1. Already read Snö kan brinna PDF Kindle.
De växer, mognar, odlar giftfritt och. Pris: 51 kr. Snö kan brinna. Inlägg om Snö kan brinna skrivna av
Jenny E.

