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BESKRIVNING

Kvällen före sin avrättning sitter 18-åriga Willie Jonas i fängelsecellen i New Iberia och väntar på slutet.
En lastbil är på väg med stolen som ska ta hans liv. På en motorväg i närheten kämpar Willies far Frank
med att få på en gravsten på sin gamla mulåsna. Åklagaren som fick Willie dömd sitter på sitt kontor och
reflekterar över rättegången, medan det gifta paret Ora och Dale har dragit sig tillbaka till bensinmacken de
äger för att brottas med sin sorg och sina hemligheter.I Nådastolen, som hyllats som Winthrops
genombrottsroman, ger författaren röst åt de många, motsägelsefulla stämmorna i en liten stad i Louisiana
år 1943. Under timmarna innan avrättningen av en svart man som dömts för våldtäkt av en vit kvinna
framträder ett småstadssamhället i skarp relief.Nådastolen är en sylvass, närgången roman om rasismens
orättvisor och långtgående konsekvenser för en stad och dess invånare."Ett atmosfäriskt, subtilt och
fantastiskt välkonstruerat porträtt av ett splittrat samhälle, sönderslitet av fördomar. Med sina ekon av
William Faulkner och Harper Lee ger denna gripande roman genklang in i vårsamtid." Mail on Sunday
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Andra Mosebok (Exodus), 37 Kapitlet (Bibeln) - runeberg.org

Andra Mosebok (Exodus), 37 Kapitlet Arken, nådastolen, bordet, ljusstaken och rökelsealtaret förfärdigas.

KYRKOKARTAN.SE » Ljusdals kyrka » ´Nådastolen´, ett arbete av Haaken ...

I ett stycke med nådastolen skolen I göra keruberna vid dess båda ändar. 20. Och keruberna skola breda ut
sina vingar och hålla dem uppåt, så ...

Kristus: Vår nådastol - teol.bloggplatsen.se

Nådastolen är en framställning av treenigheten, tillverkad av Haaken Gulleson i början av 1500-talet.
Klockstapeln byggdes under ledning av en bygdens son, ...
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Nådastolen

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DASTOLEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%85DASTOLEN&ln=se
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