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BESKRIVNING

Nominerad till Katapultpriset!»Jag kan inget annat än längtaefter Holms kommande alster, för jag är mer
än övertygad att en stor författare är född.« | Sinziana Ravini, Aftonbladet Kultur»Så startar ett lovande
författarskap med doften av bensin.« | Ann Lingebrandt, Sydsvenska DagbladetSkäl är Emma Holms lika
eleganta som explosivt emotionella debutroman. En flerfaldigt hyllad berättelse om vänskap, skuld,
sexualitet och hämnd, som blev en av 2017 års mest omtalade debuter.Vera och Iris borde vara
oskiljaktiga, som när de var små och deras familjer bodde grannar på Söder i Stockholm. Nu när de
återfunnit varandra tänker de göra upp med både framtiden och fienden i det förflutna. De stjäl en bil och
ger sig av mot platsen där något hände, något som skilde dem åt i åratal. Inuti dem finns ett rus av ny
frihet, men också frågor om vilka de blivit. Och om det alls går att rädda något som en gång gått
förlorat.EMMA HOLM [f. 1988] bor i Stockholm och frilansar som litteraturkritiker för Dagens
Nyheter.»Jag får en känsla av tidlöshet.« | Pia Bergström, DN»Osentimental och språkligt vass
debutroman om barndomsliv och vuxenblivande, vänskap och utsatthet.« | Borås Tidning»I Skäl bjuder
Emma Holm också på detaljer och ett finstämt språk som fångar den där känslan av att bära alla åldrar
inom sig. Och hon gör det på ett sätt som får mig att längta efter mer.« | Hanna Jedvik, Kulturnytt
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Synonymer till skäl - Synonymer.se

Skäl är den triangelformade öppning i varpen som är resultat av att tramporna trampas mot golvet i en
vävstol. Ett dåligt skäl innebär att öppningen är ...

Skolplus!

Ett enkelt skäl till viktökningen är förstås att du äter mer eftersom du är vaken längre. Men det finns en rad
andra faktorer som kan spela in ...

Uppsägning av personliga skäl | Ledarna

skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid. Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen
ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut,
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Skäl

https://www.bo-fi.club/?p=SK%C3%84L&ln=se
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