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BESKRIVNING
Hanne-Vibeke Holst nya roman har sin upptakt i fyrtiotalets Danmark och sin avslutning i 2000-talets
Berlin. Det rör sig om en släktkrönika med en något oväntad öppning. Romanens huvudperson Helena är
chef för Berlinoperan. Hon är skild från Martin och hon har en dotter, Sophie. När romanen börjar ska hon
just tilldelas ett demokratipris. Hon har varit ansvarig för en Mozartuppsättning där regissören avslutat
uppsättningen med att visa Muhammeds huvud, vid sidan av Jesus och Buddhas, uppsatt på en påle. Detta
provocerande slut har väckt debatt i linje med den efter Muhammedbilderna och den har hon tagit på ett
föredömligt vis, därför ska hon då föräras detta pris.Till prisceremonin har hon bjudit in Sophie, som hon
har ett något ansträngt förhållande till, och dennes nye pojkvän som hon aldrig har träffat. När han dyker
upp visar han sig vara muslim. Denna priskväll kommer att sluta med att Khalil, som pojkvännen heter, tar
Helena och Sophie som gisslan på operan som straff för att Muhammed visats på detta förnedrande vis.
Khalil låser in Sophie på toaletten och hotar med en bomb. Helena ska be om ursäkt men hon ska också
berätta om sig själv. Varpå hela hennes familjs historia rullas upp parallellt. Denna parallellitet gör att vi
som läsare på ett mycket effektivt sätt hela tiden ligger steget före Helena och vet mer om hennes
familjebakgrund än hon själv gör.Översättare: Margareta Järnebrand
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Hanne Vibeke Holst: Förlåtelsen - recension | Aftonbladet
Kontakta DN. Här hittar du information om hur du kontaktar de olika avdelningarna på DN, samt lämnar
feedback på våra tjänster och produkter.

Kent - Förlåtelsen Lyrics | Genius Lyrics
Förlåtelse inom filosofi Derrida. Jacques Derrida talar om förlåtelse som en paradox och han skiljer på
förlåtelse för något som går att förlåta och ...

förlåtelse - dharma för livet
Pris: 54 kr. pocket, 2018. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken På andra sidan förlåtelsen : en sann
historia av Thordis Elva, Tom Stranger (ISBN 9789175037837 ...
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