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BESKRIVNING

Semstern är slut. Familjen är tillbaka i Schweiz efter ett par fina veckor vid havet i Spanien. Kvällen är
mild och dagen efter börjar ett nytt arbetsår. Skymningen börjar lägga sig när Astrid går in för att natta
barnen. Thomas ser ut över tomten och lyfter sitt halvfulla vinglas, men ångrar sig och ställer ner det igen.
Istället reser han sig och går sin väg.Vem har inte drömt om att lämna allt bakom sig, att bara börja om på
nytt? Vem känner inte igen rädslan att en dag plötsligt bli lämnad?I Ta vägen lyckas Peter Stamm förbinda
en av människans vanligaste dagdrömmar med hennes kanske största rädsla. På sedvanligt manér närmar
sig Peter Stamm livets stora frågor finstämt och lågmält på ett sätt som har blivit hans kännetecken och
som få gör bättre än han. Ta vägen är en ny storslagen roman av en av Europas viktigaste berättare.Peter
Stamm, född 1963 i Scherzingen i Schweiz, debuterade 1998 med romanen Agnes som blev en stor succé.
Sedan debuten har Stamm skrivit ett tiotal böcker, radioteater och teaterstycken. 2013 nominerades han till
Man Booker International som första tyskspråkiga författare sedan Günter Grass. Hans böcker har
översatts till närmare 40 språk, och på svenska finns sedan tidigare Agnes och Sju år.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ta vägen (Inbunden, 2016) - Hitta bästa pris, recensioner och ...

Gillar du att resa med bil? Bli medlem så får du ta del av många exklusiva erbjudanden och rabatter på
bilresor, semesterboenden, hyrbilar, sevärdheter och ...

TA-planer, trafikanordningsplaner - Trafikverket

I dag funderar jag på att anmäla mitt utträde ut Svenska Kyrkan. Jag är fortfarande kristen och har min tro
men nu är måttet rågat. Jag kan inte tänka mig att ...

ta vägen - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Markera frågor När du känner dig osäker på en fråga kan du trycka på den lilla stjärnan för att markera
frågan. Då kan du välja att repetera den när du ...
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