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BESKRIVNING

Att växa upp under inbördeskrig och ockupation är vanligt, men sällan beskrivet.Det kala trädet av en av
Koreas mest framstående författare, Park Wan-Suh, är dock ett fascinerande undantag, och handlar om att
bli vuxen i en karg miljö, med mycket heta inre känslor. Koreakriget dundrar på avstånd, det är vinter och
kallt, kallt. Träden står kala i Seoul. Men i tonårsflickan Lee brinner viljan att inte försvinna in i psykisk
sjukdom, som sin mor. Lee arbetar i ett amerikanskt marketenteri och upplever dagligen kulturkrockar och
rasfördomar mellan öst och väst. Där blir hon vuxen, kär och slits mellan olika män och
familjetraditioner. Boken är skriven av en av Sydkoreas mest erkända författare, Park Wan-Suh, född
1931, har skrivit över 20 romaner, otaliga noveller och essäer och fått många litteraturpriser. Det kala
trädet, från 1971, utgör något av en milstolpe i hennes imponerande och allt mer uppmärksammade
produktion. Det kala trädet är en roman rik på inre och yttre beteenden och skeenden, dofter, gester,
smaker, stämningar och tidsfärg. Här ges en fascinerande bakgrund till framväxten av den idag
teknologiska stormakten Sydkorea, numera också med en allt mer uppskattad produktion av böcker och
filmer. Allt mot bakgrund av en mycket gammal och ibland betungande historik.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fjärilslarver ger kala träd - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Bakom träden skymtade det ... Svartfåglarna la den här morgonen lite extra vemod över landskapet när de i
hela kolonier flyttade från det ena kala trädet ...

Moringa: Mirakelträdet | Natgeo.se

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.
Reservationer i kö: 0

Det växte ett träd i Brooklyn - En klassiker för alla tider!

Det är inte lätt att mäta höjden på ett verkligt högt träd, och många gamla mätningar är också kraftigt
överdrivna. Även om det står så på många ...
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DET KALA TRÄDET

https://www.bo-fi.club/?p=DET%20KALA%20TR%C3%84DET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DET%20KALA%20TR%C3%84DET&ln=se
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