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BESKRIVNING

"Här börjar jag säga min berättelse om Gustave Dorés Bibel. Jag säger den i en inspelningsapparat av
märket SONY MZN sjuhundratio." Så börjar Torgny Lindgrens nya roman som utgör den sista i den
triptyk som inleddes med Hummelhonung och fick sin fortsättning med Pölsan. Gestalter ur dessa båda
finns med i den berättelse om ett liv som fångas upp av den lilla inspelningsapparaten. Varför skriver han
inte ned sin berättelse? Han kan inte. Huvudpersonen känner litteraturen men han kan inte tyda
bokstäverna. De bara flyger runt framför hans ögon. Därför hamnar han som pojke på ett hem för
obildbara. Hans far säger att det är för hans eget bästa. Sin kärlek till berättelserna har han från den bibel
som illustrerades av den franske konstnären Gustave Doré och som fanns i hans barndomshem. När den
förkom i en olycka inleddes en livslång kamp för att återfinna den eller möjligen återskapa den.Dorés
Bibel är en roman om människoblivandet. Gustave Doré (1833-83) är en av världens mest kända
illustratörer och hans återberättande av Bibeln i bilder från 1865 är en av illustrationskonstens stora
klassiker. "D:s förnämsta arbeten kännetecknas av en häpnadsväckande frodig bildfantasi, en ofta
kongenial anslutning till diktverkens anda, storslaget patos el. lekfull, stundom grotesk humor" enligt
Svensk Uppslagsbok. Detsamma skulle med rätta kunna sägas om Torgny Lindgrens roman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dorés Bibel - Ljudbok - Torgny Lindgren (9789173135733) - bokus.com

Dorés Bibel av Lindgren, Torgny: Här börjar jag säga min berättelse om Gustave Dorés Bibel. Jag säger
den i en inspelningsapparat av märket SONY MZN sjuhundratio.

0 Dorés bibel har fängslat generationer | SvD

Nu har jag lyssnat på ljudbok igen. Den här gången har jag hört "Dorés bibel" av Torgny Lindgren. Torgny
är en stor favorit hos mig och min fru och det har ...

Dorés bibel - Torgny Lindgren - Ljudbok - BookBeat

Paul Gustave Doré, född 6 januari 1832 i Strasbourg, död 23 januari 1883 i Paris, var en fransk tecknare,
skulptör och grafiker. Han verkade även som en tidig ...
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DORÉS BIBEL

https://www.bo-fi.club/?p=DOR%C3%89S%20BIBEL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DOR%C3%89S%20BIBEL&ln=se
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