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BESKRIVNING

När Karl Oskar och Kristina kommer fram till New York möter de ett land som tar emot dem med öppna
armar. Och omgående börjar de den långa färden till Minnesota, där de ska bygga sitt nya hem. Som
sällskap har de sina reskamrater från Ljuder socken och de blir också en stor trygghet.Som del två i
Utvandrarserien gavs Invandrarna ut första gången 1952 och har sedan dess lästs och älskats av många.
Serien har också levt vidare genom både Jan Troells rosade filmer och Björn Ulvaeus och Benny
Anderssons hyllade musikal "Kristina från Duvemåla". Utvandrarserien är en tidlös kärlekshistoria kantad
av hungersnöd, drömmar och längtan.Omslagen till de fyra böckerna är formgivna och broderade av
brodösen Karin Holmberg. Med de skickligt gjorda omslagen blåser hon liv i traditionell svensk
hantverkstradition från Kristinas och Karl Oskars dagar. Genom omslagen får vi följa deras resa från
fattiga Sverige med få glädjeämnen och färger till ett rikare och bättre liv i USA. Ju längre serien
fortskrider och ju bättre vi lär känna personerna, desto mer detaljerade blir också omslagen. Linneaslingan,
som finns på baksidan på alla böckerna, visar på den ständiga längtan tillbaka till Sverige och
hembygden.Med nyskrivet förord av Linda Olsson.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Invandrarna - Vilhelm Moberg - Pocket | Bokus

Pris: 54 kr. pocket, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Invandrarna av Vilhelm Moberg (ISBN
9789174293098) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

ut & invandrarna: "Mer sorglig än rolig" | Recension - aftonbladet.se

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...

Utvandrarna (film) - Wikipedia

Ser man p å Allsång på skansen Sommarkrysset Lotta Eller andra program med stor publik Man ser ju bara
tråkiga etniska svenskar visst, en enstaka invandrare ser
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INVANDRARNA

https://www.bo-fi.club/?p=INVANDRARNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=INVANDRARNA&ln=se
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