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BESKRIVNING
AUGUSTPRISTAGARE! Årets svenska skönlitterära bokKorparna är Tomas Bannerheds författardebut
som släppts på ljudbok, uppläst av Reine Brynolfsson. Romanen har fått lysande recensioner och
nominerats till Augustpriset. Tomas Bannerhed växte upp i den småländska tid och miljö han så intensivt
skildrar, men bor sedan 15 år i Stockholm där han arbetat som universitetslärare, utredare och
redaktör.Recensenter har bland annat sagt: "Ett fullfjädrat litterärt verk. En solklar femma!" (Yukiko
Duke, SVT), "En strålande roman av en redan färdig författare" (Ulf Eriksson, GP), "Ovanligt starka
naturskildringar" (Sveriges Natur), "Det är ett moget författarskap, oerhört intressant, som det ska bli
roligt att följa." (Maria Schottenius, DN)Kortfattat handlar romanen om en familj på den småländska
landsbygden i början av 70-talet. Torpet Undantaget har gått i generationer inom familjen. Fadern är besatt
av att kedjan inte ska brytas, den tolvåriga sonen måste ta över. Faderns besatthet övergår snart i
sinnessjukdom som får hela familjen att utsättas för enorma mentala påfrestningar. Sonen Klas hittar sin
tillflykt i ett stort fågelintresse och Veronika, en tjej vars familj flyttat ut på landet i sann "gröna-vågen
anda" Korparna är språkligt väldigt välskriven och hela problematiken kring brytningstiden 60/70-tal och
spänningarna med att sticka ut och vara annorlunda i en sluten miljö skildras på ett livfullt sätt.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Korparna - Tomas Bannerhed - böcker (9789185849543) | Adlibris Bokhandel
Ett thrillerdrama på den svenska landsbygden under 1970-talet. Bonden Agne plågas av slitet på gården
och av en känsla av att någon vill hans familj illa. Den ...

Korparna - Hagabion
KINNE-KLEVA/LERDALA. Med näbben som mordvapen attackerar de stora, svarta korparna.

Korparna - Tomas Bannerhed - Bok (9789185849543) | Bokus
Nils Schwartz läser den flygfärdige romandebutanten Tomas Bannerhed. Tomas Bannerheds Korparna är
den bästa svenska debutroman jag läst på länge ...
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