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BESKRIVNING
I den här romanen tecknar Jonathan Franzen ett skarpt och ömsint porträtt av medelklassfamiljen Berglund
där makarna Patty och Walter som medvetna medborgare och närvarande föräldrar kämpar för en bättre
värld. De sopsorterar, engagerar sig i sin miljö och cyklar till jobbet i stället för att ta bilen. De är politiskt
intresserade och trogna liberaler. Men åren går, barnen växer upp och flyttar hemifrån. Skuggor från Pattys
och Walters första tid tillsammans hinner ifatt dem och det är inte längre lika lätt att hålla ihop familjen
och äktenskapet. Deras liv tillsammans är inte längre lika självklart.Med det amerikanska samhället som
fond speglas här hur vi lever våra liv. Hur kan vi hålla fast vid våra ideal när allt runtomkring oss
förändras? Hur hanterar vi förväntningar och besvikelser och den frihet vi kämpat oss till och tar så för
given, men som samtidigt kräver så mycket av oss?Frihet betraktas som en av de mest storslagna
skildringarna av dagens Amerika. Boken väckte stor uppmärksamhetoch höjdes till skyarna när den utkom
i original hösten 2010.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Frihet, jämlikhet, broderskap - läromedel i historia åk 7,8,9
Engelsk översättning av 'frihet' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till
engelska gratis online.

Frihetsportalen | Frihet, i stort och smått
Frihets redaktion tackar för sig med denna hälsning. Se våra kontaktsidor på ssu.se för information i
specifika ärenden....

Vad är frihet för dig? - arbetarbladet.se
Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en
mängd beroendeförhållanden. H C Branner
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