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BESKRIVNING

Resan (Novell) av Mirjam Tuominen.Mirjam Tuominens författarskap liknar ingenting annat i den
svenskspråkiga litteraturen. Det tidiga författarskapet, hennes fem novellsamlingar, utgivna mellan 1938
och 1946, utgör hennes mest lästa och älskade verk. Krigets katastrofer, och inte minst fascismens
människosyn, utgör tydligt bakgrunden i böckerna. Mot grymheten ställer Tuominen skörheten, i vilken
hon finner livets djupaste gåta och källa.MIRJAM TUOMINEN, född i Kajana 1913, död 1967 i
Helsingfors, var en finlandssvensk novellist, poet och essäist. De fem första böckerna var novellsamlingar
och utgör författarskapets tidiga fas, varefter hon alltmer sökte sig mot en lyrisk form. Mot slutet av sitt
liv skrev hon poesi med en religiös tematik. »I uppfordrande kontrast till [det politiska mörkret omkring
oss] står Mirjam Tuominens lika mörka, beska, varma och djupa medkänsla med det levande och hennes
krav på godhet.« Maria Küchen, OBS, P1, Sveriges Radio»Ett av de mer betydelsefulla svenskspråkiga
författarskapen på 1900-talet.« Stig Larsson, Dagens Nyheter
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hurtigruten - Norska fjordar och norrsken | Hurtigruten

Det kan vi faktiskt lova. Följ med Sportbladet på en exklusiv hockeyresa till New York för tre (!)
stormatcher i NHL, träff med svenska stjärnspelare ...

Alla billiga resor, sista minuten, charter, weekend ... - Reseguiden.se

Pris: 199 kr. Köp Resan, Alga hos Adlibris. Vi erbjuder ett brett sortiment inom sällskapsspel & pussel
online. Fri frakt!

Vaccinera dig inför resan och resevaccinationer | VaccinDirekt

"Resan" är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen
genom flera länder. Under resans gång ...
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