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BESKRIVNING

Tävlingen Dåtidsnovellen pågick under 2012 genom Duo Dito Förlag med syfte att få fram
intresseväckande historiska noveller med stark dåtidskänsla och levande skildringar av en fritt vald
historisk tidpunkt och miljö. Novellantologin passar utmärkt i skolundervisning, för vuxenstuderande, den
skrivintresserade, den allmänt historiskt intresserade eller den som helt enkelt tycker om att läsa
högkvalitativa noveller. Dåtidsnovellen är en fristående uppföljning av 2011 års tävling och antologi
Nutidsnovellen.De tre författare, vars Dåtidsnoveller fick högst poäng av vår oberoende jury och i den
allmänna omröstningen, publiceras nu i denna novellantologi. Vinnare av tävlingen blev Olga Lozovskaia
som gestaltar efterverkningarna av ryska revolutionen i Var är kattungen genom en ung flickas modiga
flykt till Sverige med sina småsyskon; En mänsklig, smärtsam novell om längtan, saknad och kampen för
att överleva. På andra plats kom Katarina Wikholm med Rättvisans kvarnar; Det gryende rättssamhället i
1600-talets Sverige gestaltas genom en hovrättsassessors moraliska dilemma. På tredje plats kom Rikard
Rönnels med Chi vivrá, vedra (översättning: Den som lever får se); I fascismens Italien tar en svårt sjuk
kvinna ett medvetet beslut i en mycket poetisk novell med raffinerad historisk klangbotten. Varje novell
åtföljs av en historisk bakgrund och ett utförligt segeromdöme av huvudförfattare och tävlingsledare
Anders Textorius. De kan vara till hjälp när man bättre vill förstå de aktuella tidsepokerna och på vilka
olika sätt novellisterna lyckats lösa uppgiften att skriva en historisk novell. Textorius bjuder även på
inledningsnovellen Faderskap som handlar om en hårt arbetande pappa som ser möjligheter att förändra
sitt liv när föräldraförsäkringen införs 1973.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Duo Dito Förlag

Scopri Dåtidsnovellen di Anders Textorius m.fl.: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a
partire da 29€ spediti da Amazon.

Dåtidsnovellen: Amazon.es: Anders Textorius m.fl.: Libros en idiomas ...

Pris: 76 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Dåtidsnovellen av Anders Textorius
m.fl. (ISBN 9789198082203) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 ...

Framtidsnovellen - Skrivtävlingar, publiceringsmöjligheter, stipendier ...

Produkten Dåtidsnovellen säljs av Bokeri - webbokshop och bokproduktionstjänster i vår Tictail-
webshop. Tictail låter dig skapa en snygg och gratis webshop ...
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DÅTIDSNOVELLEN

https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%85TIDSNOVELLEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=D%C3%85TIDSNOVELLEN&ln=se
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