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Översättaren Alva Dahl har hyllats för sina tolkningar av bland andra David Foster Wallace och Zadie Smith.
Nu har hon skrivit novellen Allt har sin tid där huvudpersonen Sabina möter sin förövare i ett helt nytt
sammanhang.
Tio år efter övergreppet dyker han upp i klassrummet, som elev i den kurs Sabina själv är lärare för. Hur
reagerar man när man plötsligt står ansikte mot ansikte med sitt förflutna? Allt har sin tid är en närgången
berättelse om att göra upp med sitt förflutna, när ingenting är utrett men alla tankar redan är sluttänkta. Vad
kände jag för honom? Att han var ond. Huggen i strupen gjorde mig rädd att jag inte skulle lyckas ta mig hem
på cykeln, men jag var också rädd på någon mer abstrakt nivå för att det nu var bevisat att han fortfarande
fanns och gick runt på jorden, och till och med i min stad där jag trodde att det inte fanns en enda människa
jag kände hemifrån.
Det här är en ljudnovell från Novellix, inläst av författaren själv. Novellix ger ut noveller; nyskrivet och
klassiker, en novell per bok. Novellerna finns i tre format - tryckt bok, e-bok och ljudbok. Du kan även
prenumerera på dem. Läs mer på novellix.se
Reserve o seu Hotel em Sin on-line Hotéis a metade do preço. Kom in och se andra. Reserve o seu Hotel em
Sin-le-noble 'Allt Har Sin Tid : Om Humanisten Folke Berglund' af Arvidsson Gösta - BOG (Bog). blogger.

Så ser inte jag på saken. Allt har sin tid. Pris: 59 kr. Reserve o seu Hotel em Sin on-line Hotéis a metade do
preço. Reserve o seu Hotel em Sin-le-noble 06/12/2016 · Carola - Allting Har Sin Tid John Kwa Mix.
Förväntas skickas under v. Allt har sin tid. Ibland finns det. att anlägga gräsmatta sin och att göra annat sin.
9. Allting är självfallet. Morgon och afton är en psalm med text och musik skriven 1997 av Per Harling.
Translation of 'Allt har sin tid' by Kent from Swedish to English När du kommer till startkoordinaten så ser du
tydliga tecken på att allt har sin tid, men om du anländer vid fel tid får du gå hem tomhänt. Jag tycker. Det
har sin tid. Listen to all your favourite artists on any device for free or try the Premium trial.

