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BESKRIVNING

Romanen är till sin form en enda lång notis. Den påbörjas av en notisskrivare, romanens berättare, år 1947
när en märklig tysk kommer till en västerbottnisk by. Den märklige tysken heter egentligen Martin
Bormann, nazistledaren som i krigets slutskede gått under jorden men som nu dyker upp som Robert
Maser, resande försäljare i herr- och damkonfektion.Till byn kommer också Lars Högström, en ung lärare
som i sin barndom höll på att stryka med i den gäcksamma sjukdomen, men överlevde och blev immun.
Han har nu tagit tjänst i denna den mest smittade byn i hela landet. De båda finner varandra och far runt i
hela nejden och smakar av den ena pölsan efter den andra. Målet är att hitta den yttersta, den slutgiltiga
pölsan. Värst är viltpölsan i Morken, där huvudingrediensen är femton flådda ekorrar, kokta och malda.
Bäst, men farligast, är den hos Ellen i Lillsjöliden.Först 53 år senare kan berättelsen om byn, Bormann och
Högström fullbordas. Notisskrivaren har då blivit 107 år gammal. Han kan inte dö förrän han fått
summera ett helt livs förhållande till sjukdomen, skrivandet och medmänniskorna och till pölsan.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fritidsskepparen - Kapitel 2, lista

Pris: 128 kr. Ljudbok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Pölsan av Torgny Lindgren (ISBN
9789173135719) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...

Hemlagad pölsa | Recept från Köket.se

I sin största satsning sen Hummelhonung skildrar Torgny Lindgren en rad gestalter i en västerbottnisk by.
På alla olika sätt är de drabbade av den stora ...

Boktipset - Pölsan

Stora Pölsan fyr modell. Stora Pölsan fyr ligger i närheten av Rörö och har positionen N. 57° 46',30. O.
11° 31',22. Fyren byggdes 1934 och är ca. 12 ...
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Pölsan

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%96LSAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%96LSAN&ln=se
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