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BESKRIVNING

Ett krig går mot sitt slut, människor är på vandring, utdrivna ur sina hus, fördrivna från byar och läger. En
ung pojke har sluppit undan från marscherna och följer kompassen mot norr. Hans skulderblad sticker ut
som avklippta vingar. Han är vad andra säger att han är, han är utsvulten och förnedrad. Han vandrar
genom ett landskap lika ödelagt som vackert och slår följe med en annan som också bär på en
hemlighet.Nord är en mörk roman med spår från de berättelser som ligger djupt ned i vårt kollektiva
medvetande.Merethe Lindström är en av Norges ledande författare och hon fick sitt genombrott med
Dagar i tystnadens historia (på sv 2012) som belönades med Nordiska rådets litteraturpris. På svenska
finns också romanerna Saknade och Ur vinterarkivet samt novellsamlingen Arkitekt."Nord är mörk och
mästerlig och trots allt det sorgliga och söndrade, en oväntat vacker roman. Kulturnytt Merethe Lindström
visar hela den samlade fasan i att inte ha mat eller tak över huvudet och att i stället för att fånga dagen bli
dagens fånge. Dagens Nyheter Merethe Lindström är anslående skicklig, några scener är bland det starkaste
jag läst om övergivna barns utsatthet. Aftonbladet På det stora hela är Nord en så stämningstät berättelse
att jag har svårt att släppa boken från mig ja, här finns scener och meningar som är ren litterär magi. Det är
en roman som ställer den tidlösa frågan om hur vi bevarar vår mänsklighet när allt tas ifrån oss, och visst
kan den frågan formuleras precis så här vackert. Sydsvenskan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nord Syd Flyg och Buss AB, Nordsydresor

2019-01-21. The Nord Piano Monitor system is exclusively engineered for optimal dynamic reproduction
of the electric and acoustic pianos in the Nord Piano Library.

Nord (efternamn) - Wikipedia

Hippo-nord.de ligger i Tyskland, och är värd i det nätverk av Germany. Starta en online-diskussion om
hippo-nord.de och skriv en recension

Clavia - Wikipedia

Nord Drivsystem är en av världens ledande tillverkare av drivteknik - för mekaniska och elektroniska
lösningar
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