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BESKRIVNING

I fyra långa, laddade kortromaner berättar Doris Lessing om människors förhoppningar, drömmar,
besatthet och tillkortakommanden.En ung soldat skeppas under andra världskriget iväg till Indien. Efter ett
kort, passionerat möte med en gift kvinna bär han för resten av sitt liv med sig minnet av en
himlastormande kärlek och blir oförmögen att leva i nuet.Två väninnor inleder förhållanden med
varandras tonårssöner och först efter flera år förmår de bryta med dem. En dag långt senare avslöjas allt.En
civilisations undergång för tusentals år sedan ger många kusliga paralleller till vår egen tid. En historia i
samma genre som Shikasta och En överlevandes minnen.En svart ung kvinna får barn med en vit ung man.
Först när tankarna på dotterns framtid börjar plåga henne söker hon upp honom. Och hon blir tvungen att
göra offret ? att ge ifrån sig sitt eget barn.Doris Lessing visar återigen prov på sin stora
människokännedom, stora spännvidd och sin förmåga att få människor och miljöer att leva.
Nobelpristagare 2007Översättare: Annika Preis,Fotograf: Niall OLeary,Omslagsformgivare: Anders
Timrén
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kärleksbarnet

2005, Inbunden. Köp boken Kärleksbarnet hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Kärleksbarnet (Man, Woman and Child) - Filmtipset

Den 2 maj i år blev förra statsministern Fredrik Reinfeldt, 52, pappa för fjärde gången. I kvällens "Bara
Politik" berättar han om kärleksbarnet.

Recension: Kärleksbarnet - Lessing, Doris | SvD

Vårt ettåriga sto lystrar till namnet Ronja Kiro. Ronja är vår egen uppfödning och är fallen efter Hellin
Faxen och undan Odile Kiro. Skälen till att hon finns ...
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KÄRLEKSBARNET

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RLEKSBARNET&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RLEKSBARNET&ln=se
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