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BESKRIVNING

Förord av KG HammarRomanen Barabbas fick stort genomslag när den utkom 1950 och sägs vara
avgörande för att Pär Lagerkvist året efter tilldelades Nobelpriset i litteratur.Barabbas handlar om rövaren
som döms till döden, men som benådas då Jesus från Nasaret korsfästs i hans ställe. Händelserna på
Golgata ger Barabbas ingen ro och han blir en grubblande enstöring.Här gestaltas människans rotlöshet i
en värld utan Gud. I en värld där de kristna blir förföljda och korsfästa. Tänk om man inte hittar sin tro
eller om tron inte hittar personen den är ämnad för.Pär Lagerkvist, 1923-1974, debuterade med
kortromanen Människor 1912, som han dock inte ville kännas vid senare. Han blev ledamot av Svenska
Akademien 1940, filosofie hedersdoktor i Göteborg 1941 och erhöll Nobelpriset i litteratur
1951.Lagerkvist var den förste svenske kritiker som stiftade närmare bekantskap med Picassos kubistiska
målningar, under en resa till Paris 1912, och skrev om de nya konstströmningarna. UppläsareJonatan
Stenson debuterar hos A Nice Noise och som uppläsare med sin inläsning av Barabbas. Jomatan är erkänd
musiker och förutom samarbeten med bla Micke Rickfors har han släppt egna musikalbum och är flitigt
anlitad som reklamröst.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Restaurant Barabba

Ett storslaget äventyr efter romanen av Nobelprisvinnaren Pär Lagerkvist!1951 kom Pär Lagerkvists
roman BARABBAS och gjorde genast stor succé över hela världen.

Pär Lagerkvist - LitteraturMagazinet

Parmi les grands oubliés de l'Histoire qui ont parfois stimulé l'imagination des romanciers et des
cinéastes, il y a le fameux Barabbas qui, selon l'Evangile, fut ...

Barabbas by Pär Lagerkvist - Goodreads

Romanen Barabbas fick stort genomslag när den utkom 1950 och sägs vara avgörande för att Pär
Lagerkvist året efter tilldelades...
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BARABBAS
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