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BESKRIVNING

NORMBRYTANDE. Carolina Thelin - Opulens En roman med slående känslighet för det moderna. NEW
YORKER Formalistiskt och litterärt spännande. KRISTIANSTADSBLADETVredens Ö kallas den,den
forna danska kolonin Grönland med sina kluvna identiteter. I huvudstaden Nuuk lever Fia vars liv får en
omtumlande vändning när hon sent en kväll träffar på Sofia. Samtidigt flyr Fias bror Inuk till Danmark
efter att ha blivit outad hemma på ön. Han har nämligen haft en affär med en grönländsk parlamentariker,
som till råga på allt är gift med barn. Det lilla samhället börjar snart sjuda av skvaller och
skadeglädje.Korneliussen skriver litterär historia med berättelsen om dessa unga individer som på olika
sätt söker efter och ifrågasätter sin identitet. Hur är det att växa upp på en plats där tradition och
modernitet fortfarande skaver skoningslöst mot varandra? Hur är det att utforska sin sexualitet en
sexualitet som kanske bryter mot normen under sådana förutsättningar? Prisbelönt och hyllad av bland
annat The New Yorker - Tänk norska succéserien SKAM, men i queer,grönländsk romanversion! Niviaq
Korneliussen är född 1990 i Nuuk, och växte upp i staden Nanortalik på södra Grönland. Honvar 24 år
när hon skrev debutromanen, en av de första böcker att nå erkänd internationell status utanför
Grönland.Boken skrevs först på grönländska och översattes sedan av författaren själv till danska.Homo
Sapienne är som ingen annan bok. Korneliussen har öppnat upp en ny värld för oss och jag kommer be fler
i min omgivning att resa dit. Monika MB - recensenten.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Homo Sapienne - Niviaq Korneliussen - adlibris.com

Homme moderne, Homme, Humain, Être humain Pour les articles homonymes, voir Homo , Sapiens ,
Homo sapiens (homonymie) , Homme et Humain . Homo sapiens ...

HOMO sapienne - milik publishing

Gör en bra affär på Homo sapienne (Inbunden, 2015) Lägst pris just nu 248 kr bland 4 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Niviaq Korneliussen: "Det är ett stort tabu" - Kultur & Nöje - UNT.se

Homo sapiens synonyms, ... Age: Homo sapiens archaic provide the bridge between Homo erectus and
Homo sapiens during the period 200,000 to 500,000 years ago.
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HOMO SAPIENNE

https://www.bo-fi.club/?p=HOMO%20SAPIENNE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HOMO%20SAPIENNE&ln=se
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