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Avd. för grubblerier är en roman om ett äktenskap och om det svåra i att hålla fast vid varandra när livet inte
blev som man föreställt sig. Berättaren i Jenny Offills lyriska, sorgsna och roliga roman är en författare som
överrumplades av kärleken i vuxen ålder. Ett giftermål, ett kolikbarn och en inställd roman senare har de

första årens intensitet ersatts av avstånd. Maken har en affär med en yngre kvinna och nu befinner sig hustrun
på en annan plats, undrande och ensam. Avd. för grubblerier är den avsändaradress som makarna brukade
använda i sina brev till varandra. Nu grubblar hustrun över vad som har fört dem hit.Med humor, ett

gnistrande bildspråk och sällsam skärpa berättar Offill en rafflande äktenskapsroman som verkar långsamt och
kraftfullt. Längs vägen åkallar hon Kafka, Rilke, ryska kosmonauter och stoikerna, och fångar ett livs alla
skiftningar mellan mörker och ljus.Jenny Offill är författare till Last Things (1999) och Avd. för grubblerier

(Dept.

Tackla hatet av Ordfront Förlag. för grubblerier Hardcover Published January 30th 2016 by Natur Kultur
Allmänlitteratur Hardcover 187 pages Authors Jenny Offill Goodreads Author Alva Dahl Translator ISBN13
45733 Edition language Swedish. för grubblerier . Kvinnor blir nästan aldrig konstnärsmonster eftersom

konst närsmonster bara är upptagna av konst.

Grubblerier

Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. It is also a
beguiling rumination on the mysteries of intimacy trust faith knowledge and the condition of universal

shipwreck that unites us all. för grubblerier är en roman om ett äktenskap och om det svåra i att hålla fast vid
varandra när livet inte blev som man föreställt sig. Click to read more about Descriptions Dept. 2016jun26
Pris 189 kr. Sitaattien siivin teoksen maailmaan Lukuviikon arvonta 2020 Osallistu Lukuviikon arvontaan .

Hon som skulle leva ensam och ägna sig åt konsten blir plötsligt väldigt väldigt kär. för grubblerier
Elektronisk resurs roman. David Gruber Self Alien Sharks Greatest Hits.
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