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BESKRIVNING

Snickarpennan är historien om den före detta fångvaktaren Herbal, civilgardist i Francos Spanien, som
under hela sitt ensamma liv har varit besatt av två personer: Marisa Mallo, som han har varit förälskad i
sedan han var pojke, och hennes fästman, läkaren och vänstermannen Daniel Da Barca, som han följde
som en skugga i många år. På ålderns höst summerar Herbal sitt liv för en av flickorna på den bordell där
han lever och arbetar. Bakom örat har han fortfarande snickarpennan som han tog från målaren, en
konstnär som han avrättade under en räd i spanska inbördeskrigets inledningsskede. Ända sedan dess har
pennan talat till honom med målarens röst - I Snickarpennan mejslar Manuel Rivas varsamt fram en
magisk berättelse om mod och hopp i en mörk tid.»En av de senaste årens bästa spanska romaner.« Times
Literary Supplement »Jag lärde mig mer om spanska inbördeskriget genom att läsa Snickarpennan är av
alla historieböcker.« Günter GrassManuel Rivas (född i A Coruña 1957) är ett av de stora namnen i den
nutida spanska litteraturen och den främsta galiciska författaren i dag. Han inledde sin författarbana som
poet och skriver även essäer och dramatik. Dessutom är han sedan många år krönikör för El País. Han har
tilldelats flera av de främsta spanska litteraturpriserna, bland annat Premio de la Crítica för Snickarpennan
samt Premio Nacional de Narrativa för novellsamlingen "Que me queres, amor?.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Snickarpenna (4084900210390) Byggmax.se

Hos oss vågar du handla online Alltid personlig service med genomgång av din önskade beställning. Du
får alltid ett korrektur innan ...

Snickarpenna i trä | MEC Gruppen

Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker,
punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner ...

Trotjänaren: Snickarpennan | DMH - Den Moderna Hantverkaren

Utan streck skulle vi såga snett, och utan snickarpenna inga streck. Här är hela historien om en trotjänare
som höll på att förvandlas till kanonmat.
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