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BESKRIVNING

En offerzon är en plats som utöver det som där går att utvinna överhuvudtaget inte räknas. I Fredrik
Nybergs diktsamling besöks och befolkas ett antal sådana i sig värdelösa orter. De finns överallt omkring
oss, men också inne i diktarkroppen som rör sig, som skriver och agerar.I mötet med dessa av oss
människor offrade zoner uppstår ibland fantasier om riddare och lundar. Men lika ofta framträder en dikt
som präglas av en mer saklig ton. Kommer isen också längre ut på viken att bära oss alla? Klockan är
redan mycket. Solskenet är starkt och vasst. Diktaren backar in bilen i skuggan. Ser ni Fjärilen som lyfter
ifrån grenenSom fladdrar tillför att inte likna Stenen Vem försvinner förstin i DimmanFärgar språkets
lampa alla likaFörst förstörs vad Handen griperFör varje steg blir sikten sämreSitter Haren stillinvid den
brutna grenenGlömmer handen vad den bräckerHur vittrar stenen då den vittrarHur leker Bin som vägrar
lidaMan kan aldrig se vad andra drömmerTänk om allt gick sönderoch blev rättvist
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nyberg fredrik - offerzonerna - (inbunden) - böcker - Ginza.se

Sommaren 2018 präglades av skogsbränder, och Fredrik Nyberg omtalar detta i sin nya bok, som ändå
färdigställdes långt innan skogarna brann.

"Den här diktsamlingen är så bra att jag till en början blir helt stum ...

OfferzonernaSveriges Författarförbund och FörfattarcentrumFredrik Nyberg läser ur sin senaste
diktsamling.UnknownLitteraturscenen, A-hallen, Scen ...

Offerzonerna - Fredrik Nyberg - Bok (9789113085357) | Bokus

Diktsamling: "Offerzonerna", Norstedts, 2018. MUSIK Franz Liszt: Sats 2 ur Fem små stycken.
EXEKUTÖR Paul Lewis piano
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OFFERZONERNA
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