
Tags: En tyst minut las online bok; En tyst minut MOBI download; En tyst minut bok pdf svenska; En tyst minut ladda ner pdf e-bok; En tyst minut
e-bok apple; En tyst minut epub books download

En tyst minut PDF E-BOK

Siegfried Lenz

Författare: Siegfried Lenz 
ISBN-10: 9789197810685

Språk: Svenska
Filstorlek: 4912 KB



1

BESKRIVNING

I En tyst minut får vi möta Christian och Stella en varm sommar på en badort vid kusten. Christian arbetar
för sin far i hamnen och stöter av en slump ihop med sin lärarinna. De dansar på strandfesten i Hirtshafen,
gör utflykter till Fågelön och läser William Faulkner under tallarna nere vid stranden. I En tyst minut är
det Christian som berättar om deras sommar tillsammans. Den sommar som skulle bli Stellas sista.En tyst
minut handlar om Christians och Stellas ömsesidiga kärlek som skildras av Siegfried Lenz lika träffsäkert
och ömsint som alltid med det enkla och eleganta språk som har blivit hans kännetecken.En tyst minut
kom ut 2010 i Sverige och har hyllats av en närmast enig kritikerkår. Boken har översatts till närmare 25
språk och när boken kom ut i England skrev The Independent: "Lenz's beautiful miniature also stands
alone as a masterclass in the grammar of farewell".Siegfried Lenz föddes 1926 i Ostpreussen. Efter
studenten 1943 blev han som nästan alla i sin generation soldat. I slutet av kriget deserterade han och
hamnade i engelsk krigsfångenskap där han jobbade som tolk. Efter kriget studerade han i Hamburg och
arbetade sedan som journalist.Lenz debuterade 1951 och har utöver ett femtontal romaner och nästan lika
många novellsamlingar även skrivit dramatik, essäer och en barnbok.I Sverige är Siegfried Lenz kanske
allra mest känd för sina episka romaner som Tysktimmen och Förhistorien i fin översättning av Brita
Edfelt.[B]erättelsen har goda utsikter att bli en framtida klassiker bland litterära kärleksskildr ingar,
Martin Lagerholm i Svenska Dagbladet"I En tyst minut har Lenz på bara ca 100 sidor skapat en stor
berättelse.", Björn Waller på dagensbok.com"Romanen framstår som en ljusbländande impressionistisk
målning, doftande av hav, pulserande av den första förälskelsens känslokast", Ann Lingebrandt i
Helsingborgs Dagblad
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Regeringskansliet flaggar på halv stång - Regeringen.se

OLYCKA Olycka Flaggan vajar på halv stång utanför polishuset i Malmö och poliser i hela landet håller
en tyst minut för polismannen som omkom i en ...

Tyst minut - Wikipedia

Idag klockan 12 samlades poliser i yttre tjänst i Malmö för att med en tyst minut hedra den kollega som
dog i samband med en trafikolycka igår.

hålla en tyst minut - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt ...

Pris: 129 kr. Häftad, 2010. Finns i lager. Köp En tyst minut av Siegfried Lenz på Bokus.com. Boken har 1
läsarrecension.
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