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BESKRIVNING

"Mamma, jag är inte skapad för ett stilla hem med frid och rosendoft! Jag behöver strid för att bli
lycklig!"Så förklarar friherrinnan Siri Wrangel, ett år efter mötet med författaren August Strindberg, för
sin förkrossade mor sitt plötsliga uppbrott från man och barn och allt vad konventioner heter. Siri vill bli
aktris, det har alltid varit hennes brinnande önskan, ända sedan hon var ett litet barn. Men en friherrinna,
till råga på allt gift med en kapten i gardet, kan förstås under inga omständigheter stå på en scen. Siri
lämnar allt för August Strindberg. Hon välkomnas i hans konstnärskretsar och lyckas skaffa sig en
skådespelarkarriär med debut och anställning på nationalscenen Dramaten. Men moderns bifall får hon
aldrig. Och vad beträffar "strid" ska Siri snart få mer än hon rimligtvis kan ha önskat sig. Lena Einhorn
skildrar en stark och livsbejakande kvinna som vågar bryta mot sin tids, och framför allt sin omgivnings,
sociala regler. Men äktenskapet med Strindberg ska till slut komma att bli hennes olycka. "som roman är
Lena Einhorns Siri ett välartat stycke prosa, men betraktad som en feministisk stridsskrift, som ett nytt En
dåres försvarstalär den lysande." Svenska Dagbladet "Lena Einhorn bygger skickligt en övertygande
psykologisk studie av två människor som verkar som skapta för varandra, men hon reserverar helt naturligt
sympatierna för den Siri som byter ett fängelse mot ett dårhus." Dagens Nyheter "...i Lena Einhorns
varsamma och med medryckande rättframhet skrivna debutroman." Göteborgsposten "Under den
behärskade prosan skymtar en smått rasande poesi, knivskarpa formuleringar"Helsingborgs Dagblad
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

SIRI : Summary for SIRIUS XM HOLDINGS INC - Yahoo Finance

Siri is an intelligent assistant that offers a faster, easier way to get things done on your Apple devices.
Even before you ask.

Siri - definition of siri by The Free Dictionary

Tillsammans med vänner och familj fixar kocken och matbloggaren Siri Barje gröna vardagsrätter och
enkla snacks.

Så funkar Siri på svenska | Mobil

Siri dictates the next game for the Seattle Seahawks, upon the user's request, on an iPhone SE running iOS
11
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