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BESKRIVNING

Sara Lidman är inte bara en av våra största och mest älskade romanförfattare, utan hon är också en
kontroversiell debattör. Hennes artiklar i tidningar och tidskrifter har genom åren varit oräkneliga. En del
av dem har samlats i böcker som Varje löv är ett öga -80 och Och trädet svarade -88.Kropp och skäl är en
sådan bok. Den innehåller artiklar om Vietnam, George Bush, Tony Blair, pornografi, avfolkningen av
Norrland ? samhällsfrågor som alltid varit viktiga för Sara Lidman.Som hon själv säger: ?Att de viktigaste
ämnena återkommer från tidigare klippböcker beror på verkligheten. Att den inte bättrat sig ett dugg sen
sist!?Men större delen av den här boken innehåller porträtt av människor som varit och är viktiga för Sara
Lidman.Författarna Stig Sjödin och Göran Tunström beskrivs kärleksfullt, Selma Lagerlöf och en natt på
Mårbackas vind i sällskap med en sykorg i form av en bälta ger upphov till djupsinniga tankar, och i
berättelserna om syskonkärleken till proletärförfattaren och västerbottningen Birger Vikström liksom till
fotografen Sune Jonsson och Federico García Lorca finns också mycket självbiografiskt stoff från
Missenträsk.Kropp och skäl publicerades första gången 2003.Omslagsformgivare: Henning Trollbäck
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kropp och skäl - Sara Lidman - böcker (9789100100599) | Adlibris Bokhandel

Sara Lidman är inte bara en av våra största och mest älskade romanförfattare, utan hon är också en
kontroversiell debattör. Hennes artiklar i tidningar och ...

Kropp och skäl - E-bok - Sara Lidman - Storytel

Visste du att gröt är bra för kroppen, snällt mot planeten och dessutom fantastiskt gott om du gör den på
rätt sätt? Här är sju riktigt smarta saker med gröt.

Kropp och skäl - Sara Lidman - Bok | Akademibokhandeln

Sara Lidman är inte bara en av våra största och mest älskade romanförfattare, utan hon är också en
kontroversiell debattör. Hennes artiklar i tidningar och ...
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KROPP OCH SKÄL

https://www.bo-fi.club/?p=KROPP%20OCH%20SK%C3%84L&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KROPP%20OCH%20SK%C3%84L&ln=se
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