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BESKRIVNING

Koko Hubaras essäsamling Bruna Flickor handlar om vikten av att bli sedd. Hubara skriver om identitet,
skönhet, hiphop och föräldraskap i förhållande till kön, etnicitet och klass. Här finns starka texter som
ifrågasätter samhället och dess vithetsnorm. Tilltalet är personligt och argumentationen knivskarp i den
här boken som alla som bryr sig om människors lika värde borde läsa.Essäerna bygger på inlägg som
tidigare publicerats på Hubaras prisbelönta blogg Ruskeat Tytöt. Bloggen, som hon grundade av en slump
i ett tillstånd av bakfylla och raseri, blev på kort tid omåttligt populär eftersom ingen annan skrivit från det
här perspektivet i Finland: om rasifierade erfarenheter från en Brun Flicka till andra Bruna
Flickor.Essäsamlingen var den första i sitt slag när den utkom på finska i februari 2017. Den har hyllats
och väckt diskussion i Finlands litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita
personer."Koko Hubaras essäer är ett andrum för svarta och bruna kvinnor i
Norden"GÖTEBORGSPOSTEN
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Brun flicka drömmer - Jacqueline Woodson - böcker (9789127159266 ...

Om boken. En av årets vackraste texter. DN. Brun flicka drömmer är Jacqueline Woodsons memoarer
skrivna på fri vers. Hon skildrar sin uppväxt i South Carolina ...

"Brun flicka drömmer" - Pressen.se

Författarna och illustratörerna står i centrum av vår verksamhet.Vi arbetar utgående från traditioner för att
skapa nytt.Vi vill öka den litterära mångfalden.

Brun flicka drömmer - Natur & Kultur - nok.se

Bibliotekets webbplats använder sig av cookies (kakor) för att webbplatsen ska fungera bättre. Jag
accepterar
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BRUNA FLICKOR

https://www.bo-fi.club/?p=BRUNA%20FLICKOR&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BRUNA%20FLICKOR&ln=se
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