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BESKRIVNING

Nobelpris 2013 "Den samtida novellkonstens mästare" /Svenska Akademiens motiveringNära hem består
av ett urval av de starkaste novellerna från Alice Munros tidigareböcker Äpplen eller apelsiner, Kärlekens
vägar och Jupiters månar.Om författarenAlice Munro är en av världens mest älskade författare. Hennes
böcker är storsäljareoch hon har belönats med flera litterära utmärkelser. Senast Man Booker
InternationalPrize, den finaste utmärkelse en författare kan få vid sidan av Nobelpriset. Alice Munro bor i
Kanada.Om uppläsaranaVi har till denna novellsamling valt att illustrera de olika
ursprungsnovellsamlingarna genom att låta tre uppläsare läsa de fyra novellerna från respektive
ursprunglig samling.Jupiters månar - Louise RaederKärlekens vägar - Magnus RoosmannÄpplen och
apelsiner -Anna Godenius Om förlagetA Nice Noise skriver Stora ljudboksprisethistoria 2014 - igen!2012
var A Nice Noise första förlag att ge ut så många som 3 av de totalt 7 till Stora
Ljudboksprisetfinalnominerade titlar. 2013 ger förlaget ut både Nobel- och Augustprisvinnarna 2014 slår
förlaget sitt tidigare Stora Ljudboksprisetrekord genom att ge ut 4 av de 7 finaltitlarna i tävlingen där det
är ljudboksupplevelsen som bedöms.Kan det vara så att A Nice Noise är Sveriges mest pricksäkra utgivare
av god ljudboksupplevelse?För mer informationfacebook.com/anicenoisewww.anicenoise.com
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hemnet - Sveriges största bostadssajt

NÄRA erbjuder hem- och trädgårdstjänster till den privata, kommersiella och offentliga marknaden.

Svif.se - Information om Sveriges vandrarhem

Jag har läst Nära hem av Alice Munro, vår senaste Nobelpristagare i litteratur. Jag brukar inte ge mig i kast
med nobelprisvinnarna, eller ha läst dem innan heller.

Skrivande: Nära hem

Fakultetsvåning, Villan. Kan endast bokas av Chalmers personal. Fakultetsvåning, Villan. Kan endast
bokas av Chalmers personal. Chalmers Villan. Bufféer
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NÄRA HEM

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84RA%20HEM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84RA%20HEM&ln=se
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