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Hilary Mantels självbiografi är en gripande berättelse om en kvinna som riskerar att formas av sitt öde men i
stället tar det i egna händer och erövrar sitt liv. Samtidigt ger hon läsaren en unik inblick i hur en författare blir
till.
"När jag hade läst ut den här boken började jag om från början igen. Jag ville inte tänka att jag skulle ha missat
något av hennes fullständigt briljanta formuleringar. Jag läser nästan aldrig om böcker... Det är sällan en bok
har berört mig så starkt." Ingalill Mosander, Go kväll
"Suget finns där från första stund, som en osynlig hand som tar tag i en och drar en inåt, neråt så att man strax
simmar bland bokstäver och semikolon och aldrig någonsin vill röra sig mot ytan igen." SR, Kulturnytt
"Den som är bekant med Mantels klipska elegans blir inte förvånad över att hon gör något alldeles speciellt
även av denna ganska tunna minnesbok Borås Tidning

"... hon låter mig på ett helt igenom trovärdigt och uppslukande vis ta del av en annan människas verklighet."
Sydsvenskan
"Man behöver inte vara ett Cromwell-fan för att ryckas med. Det här är en memoarbok som griper tag oavsett
om man på förhand intresserar sig för dess huvudperson eller ej. Hilary Mantel vet som bekant hur man
berättar en historia och får gestaltningen av sitt liv att framstå som ärlig och oputsad. Det känns snabbt
oviktigt om det är sant eller ej. Det är fin läsning. Det räcker..."SvD
"... en påtaglig storhet är hennes förmåga att frammana rapporter från ögonblicket" DN
Hilary Mantel är en av Englands främsta författare. Hon belånades för både Wolf Hall och För in de döda med
den engelskspråkiga världens främsta pris, Man Booker Prize, en unik händelse i prisets historia. Romanerna
om Henrik VIII och Thomas Cromwell har dramatiserats av både Royal Shakespeare Company och BBC.
I skuggan av ett världsarv. Telefonen välte, knäckte tre revben. for ett år siden TravelingMama. Have You
Heard the BIG NEWS? for ett år siden Fjeldborg. I SKUGGAN AV ETT MORD: Thomas Schaeffer (Jakob
Cedergren) inser efter många år att hans liv som rättspsykiatriker hos polisen inte går att kombinera med ett.
På svenska finns också hennes självbiografi Skuggan av ett liv och novellsamlingen Mordet på Margaret
Thatcher. Et journalistliv i skuggan av det kalla kriget. av Jahn Otto Johansen [journalist, redaktør og forfatter,
tidligere Moskva-korrespondent for NRK, jahnotto@getmail.no] Skuggan av ett liv. Hilary Mantel. Heftet.
2016.
Legg i ønskeliste. Mordet på Margaret Thatcher. Hilary Mantel. Innbundet.
2015. Legg i ønskeliste. Bring up the. I skuggan av ett världsarv. Telefonen välte, knäckte tre revben. for ett
år siden TravelingMama. Have You Heard the BIG NEWS? for ett år siden Fjeldborg.
Handlingen tar sin början år 1944 och utspelar sig i skuggan av andra. vi fattar avgörande beslut som sedan
får betalas eller avnjutas genom ett helt långt liv. Fem musikpersonligheter i svensk exil i skuggan av
nazismen och. (2014).
Å synge, skrive og drøfte et moderne liv. Erfaringer fra et Ph D-prosjekt om Pauline.
– Alle spillerne på G16-landslaget får «I skuggan av San Siro» / Intervju med Martin Bengtsson Livsnjutaren,
Anki, sittande i skuggan i cabanan, min ungdomsvän. Jag är fri och kan styra över tiden och leva ett fritt
kreativt liv.

