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BESKRIVNING

Det här är en historia om att inte passa in. Det är historien om Memory: en ung kvinna som sitter på death
row i kvinnofängelset i Zimbabwes huvudstad Harare. Memory sticker ut bland sina medfångar. Hon är
bildad och privilegierad, och hon är albino. Hon är också den enda av fångarna som är dömd för mord ?
mordet på Lloyd Hendricks, den vite man som tagit hand om Memory sedan hon var liten. Medan Memory
väntar på sitt straff skriver hon ner sin historia, i ett försök att få fallet omprövat. Hur dog egentligen
Lloyd? Hur kom det sig att Memory flyttade in hos honom? Är det sant att hennes fattiga föräldrar sålde
henne? Kan man lita på sina minnen? Memorys vittnesmål formar en hypnotiserande berättelse om öde,
identitet, klass, ras och kön i ett land präglat av brutala kontraster.Översättare: Helena Hansson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Memorys bok - Petina Gappah - Bok (9789100123093) | Bokus

Recension Petina Gappah: Memorys bok. Albert Bonniers förlag Översättare: Helena Hansson. Vi bygger
våra liv och vår historia med de minnen vi har att tillgå.

The Memory Book: The Classic Guide to Improving Your Memory at Work, at ...

Use these free printables to create an About Me or Memory Book with each of your students. This project
makes a fun keepsake or an introduction to ...

The Memory Book by Lara Avery - Goodreads

Av Petina Gappah The book of Memory, 2015 Översatt av Helena Hansson Albert Bonniers förlag, 2017
ISBN 978-91--012309-3, 286 sidor. Romanen kastar läsaren rätt ...
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