Solidärer
ISBN:

9789100154066

Författare:

Anna Jörgensdotter

Förlag:

Albert Bonniers förlag

Kategori:

Samtida skönlitteratur

Utgivningsdatum:

2017-08-22

Solidärer.pdf
Solidärer.epub

Vinnare av Tidningen Vi:s litteraturpris, Moapriset och Sara LidmanprisetBarcelona, 1936. Conxa gräver upp
ett gevär och lämnar bort sitt barn. I Gävle får hamnarbetaren Ingemar syn på en annons: "Hjälp Spaniens
kämpande folk!" Vid nyår ger han sig av för att delta i kampen mot fascismen. Kvar är Klara med sitt arbete,
sin egen kamp och sin ofödda dotter.Solidärer är en episk roman om krigets konsekvenser, kärlekens former
och drömmen om en annan värld.Kommer du ihåg att du jämt sa att jag skulle vara mig själv? Men i ett krig
finns inget jag. Det är när du tror att du är viktig som paniken kommer. Vi undviker att se varandra i ögonen.
När adrenalinet går ur kroppen har vi förhoppningsvis somnat. Om vi inte somnar blir vi galna. Vi vaknar,
dricker vin och gör oss redo. Vi sjunger Internationalen, men orden spricker. "Hennes språkkänsla är absolut,
hennes ord besitter ett slags magisk kvalitet som påminner om självaste Kerstin Ekmans. Och med 'Solidärer'
har hon skrivit sin bästa roman hittills - blir det inte en Augustprisnominering äter jag upp min
partisanbasker." Amanda Svensson, Sydsvenskan
Anna Jörgensdotters nya roman Solidärer får många lovord av DD:s recensent Tony Samuelsson. Köp boken
Solidärer hos oss. LibraryThing is a cataloging and social networking site for booklovers Men framförallt är
”Solidärer” en levande skildring av stridens skönhet och sorg, av enskilda människoöden mitt i krigets

kollektiva rörelser. Tomas Larsson recenserar 'Solidärer'. Året är 1936. ”En makalös litterär prestation”,
menar juryn och ger Vi:s Litteraturpris till Anna Jörgensdotter och hennes roman Solidärer. Conxa gräver upp
ett gev&#228.
Solidärer Anna Jörgensdotter 229 kr Inbunden Lägg i varukorg; Vi mot er Fredrik Backman 199 kr Inbunden
Lägg i varukorg; Lust och längtan Solidärer rör sig mellan Gävle och Barcelona och handlar bland annat om
spanska inbördeskriget, Mujeres Libres och drömmen om en annan värld. Solidärer är en episk roman om
krigets konsekvenser, kärlekens former och drömmen om en annan värld. Crister Enander har fått stipendium
från. Solid, solidaritet, solitär, militär är ord som virvlar upp men bokens titel, Solidärer, finns inte i ordlistan.
I Metros stora höstlista hittar du 15 nya deckare och romaner. I Gävle får hamnarbetaren Ingemar syn på en
annons: 'Hjälp Spaniens kämpande folk. Året är 1936.
Torsdagen den 14 september gästas Aspuddens bokhandel av Anna Jörgensdotter som samtalar med Kristina
Lindquist om sin nya roman 'Solidärer'. Conaxa gräver upp ett gevär & lämnar bort sitt barn. Kultur 24
september 2017 15:00 ”Sorgen och ilskan var verklig” Anna Jörgensdotter har dykt djupt i svenska
arbetarklassöden i romanen 'Solidärer'; om kvinnors.

