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Hyllad debutroman om längtan till barndomens somrar Beth Lowe arbetar på ett konstgalleri i London. En dag
får hon ett tjockt brev med posten - ett brev som vänder upp och ner på hela hennes tillvaro. Där framgår
nämligen att hennes mamma, som hon inte haft kontakt med på många år, är död. I brevet finns också en bok
med foton som mamman har gjort och döpt till Sommarboken. Beth har under lång tid trängt undan sina
barndomsupplevelser, men nu återvänder alla bitterljuva minnen. De förtrollande somrarna hos hennes
bohemiska mamma i den lilla konstnärsstaden vid sjön i Ungern. Kontrasten mot det stillsamma livet hos
pappa i England. Och den allra sista, fruktansvärda sommaren. Sommarboken är en magisk debutroman med
den där betvingande, sagoaktiga "nu ska jag berätta"-känslan. Soldränkta minnen blandas med längtan till
barndomens somrar och dolda hemligheter i det förflutna. En gripande mor-dotterhistoria och samtidigt en
vacker skildring av den vuxna Beth som konfronteras med sin uppväxt och de sanningar och lögner som inte
går att fly från för evigt. "En enastående debutroman." The Sun Översättare: Marianne Mattsson,
Omslagsformgivare: Limited Hodder & Stoughton, Omslagsformgivare: Kerstin Hanson
Den består av små berättelser om Sophia och hennes farmor som tillbringar sommaren på en ö i finska viken.
s. Logga in. Den stora plastkorven, del 2 (00:46) 14. Listen Now Go Unlimited Start. Sök i barnkatalogen.

p said: ‘The forest was full of signs and portents, its own secret written language. ’Tove Jansson,. Låna och
läs fem böcker i sommar och få en bok i present av biblioteket. Join our community, share your photos and
read the latest photography tips and features. Sommarboken (The Summer Book) is one of Jansson’s earliest
works for grownup readers, who were gradually to become her target readership. Själv har jag tidigare inte
riktigt förstått Tove Jansons storhet utanför bilderböckerna (Vem ska trösta knyttet. You're currently viewing
this page in English. Sommarboken är en av de tystaste böcker jag vet, och ändå ekar den så väl att när jag
läste om den nyligen upptäckte jag att jag mindes.
ISBN: 9100576476: Title: Sommarboken: Original English Title: The Summer Book: First Published:.
Titel: Sommarboken Författare: Tove Jansson Antal sidor: 192 Utgivningsår: 1972 Handling: Ute på en ö i
skärgården bor Sophia och hennes farmor. Want music and videos with zero ads. Boken har 6 st
läsarrecensioner. Tove Jansson. Skickas inom 1‑4 vardagar. Lösenord. Var med i Sommarboken.
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