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BESKRIVNING

Man tror man ska ha en historia så har man en annan. Det är några år in på 2000-talet, Johanna växer upp,
bor med Solveig bredvid Randskogen som gränsar till det fina, inhägnade bostadsområdet Rosengården 2 i
närheten av Vinterträdgården. Vinterträdgården med sina berättelser från trakten och sitt speciella ljus, och
Randskogen, inte stor, men ändå för Johanna, en hel värld.Och Johanna som står i Randskogen, ser upp
mot Bäckströms hus i Rosengården 2. Högt över stängslet reser det sig. Det är där Ulla Bäckström bor i
vindsvåningen allra överst, i ett rum som hon kallar för "Glitterscenen" bland alla sina scenkostymer, alla
manuskripten. Ulla i många olika skepnader, roller, bl.a. som den amerikanska flickan, som bygger på en
gammal historia om ond bråd död som en gång utspelade sig i trakten. Fast kanske är det bara fantasier, en
dröm, en föreställning.För allt det där av berättelser, dagdrömmar, musik övergår i något annat, i
verklighet och rått.När Johanna några år senare möter Ulla Bäckström i Randskogen är hon rädd. Hon har
varit i Vinterträdgården och träffat någon. "Hon berättar konstiga saker om det där gamla, Pojken i skogen,
den amerikanska flickan, allt det där. Och jag försöker säga åt henne att jag inte längre är intresserad av
det."Men några dagar senare är Ulla död.Och ett annat mönster framträder, som för Johanna till rädslan
och sätter allt i gungning. Glitterscenen är en fristående fortsättning på Den amerikanska flickan ? belönad
med Augustpriset år 2005.Omslagsformgivare: Maria Appelberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ladda ner Glitterscenen av Fagerholm som e-bok

Finnish-Swedish Monika Fagerholm (b. 1961) is regarded as one of Scandinavia's finest literary authors.

Glitterscenen - Monika Fagerholm - E-bok - BookBeat

2010, Pocket/Paperback. Köp boken Glitterscenen hos oss!

Glitterscenen - Monika Fagerholm - Bok | Akademibokhandeln

Man tror man ska ha en historia så har man en annan. Det är några år in på 2000-talet, Johanna växer upp,
bor med Solveig bredvid Randskogen som gränsar till ...
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Glitterscenen
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