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BESKRIVNING

Nominerad till Finlandiapriset 2017!Peter, författare i femtioårsåldern, sitter hemma i Åbo och väntar på
sin fru Zebra. Också Zebra är i femtioårsåldern, akademiskt framgångsrikoch gravid. Hon är nästan alltid
bortapå akademin, med vänneroch har inte plats för håglöshet i sitt liv. Sina två tonårsbarn stöter Peter
ibland ihop med på gatan.Sommaren 1988 var Peter ung man i Nykarleby. Sommaren 1988 fick han för
första gången syn på sina föräldrar som vuxna, självständiga människor i ett komplicerat äktenskap. Varje
morgon plockade far, som var trädgårdsmästare, en ros till mor och lämnade den flytande i en skål. Det var
beviset på hans verbalt haltande kärlek.Någon ros i en skål har Peter aldrig åstadkommit. Vad har han
egentligen gjort med sitt livoch med andras? Vad har livet gjort med Peter? Och kan inte Zebra bara
komma hem?Hos Peter Sandström förenas det realistiska med det absurda, det melankoliska med det
humoristiska. I Laudatur återkommer Peter Sandström till teman som han behandlade i den hyllade
romanen Transparente blanche från 2014: att vara vuxen med åldrande föräldrar, att stå ut med kärleken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

laudatur - Uppslagsverk - NE.se

- Det känns hedrande, säger Peter Sandström som är en av kandidaterna till skönlitterära Finlandia.

Laudatur - litteratur.sets.fi

Pris: 63 kr. E-bok, 2017. Laddas ned direkt. Köp boken Laudatur av Peter Sandström (ISBN
9789515240170) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser och ...

laudatur - Wiktionary

Laudatur är latin och har betydelsen 'han beröms' eller 'han lovprisas', ytterst från laudare, 'berömma'.
Betyget kunde sättas i Storkrysset 43.
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LAUDATUR

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