Hva vi snakker om når vi snakker om Anne Frank
Forfatter:

Nathan Englander

Forlag:

Gyldendal Norsk Forlag

Originaltittel:

What we talk about when
we talk about Anne Frank

Oversatt av:

Bakke, Kyrre Haugen

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

272

ISBN/EAN:

9788205446151

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2013

Hva vi snakker om når vi snakker om Anne Frank.pdf
Hva vi snakker om når vi snakker om Anne Frank.epub

Tittelfortellingen er inspirert av Raymond Carvers mesterverk og er et provokativt portrett av to ekteskap, der
Holocaust utspilles i form av en fullkomment rystende selskapslek. I den eiendommelige, dystre «Camp
Sundown» skildres et idyllisk sommerparadis der en flokk geriatriske leirdeltagere tar loven i egne hender.
«Gratis frukt til unge enker» er en lavmælt, men skarpt tegnet studie i ondskap, kjærlig fortalt av en far til hans
sønn. «Søsterhøydene» er historien om Israels nybyggerbosetninger fra tiden før Yom Kippur-krigen og frem
til dagens virkelighet, en politisk fabel bygd opp rundt beretningen om to mødre som inngår en
gruoppvekkende avtale for å redde
et barn. Med «Peepshow» og «Hvordan vi hevnet Blums» er vi tilbake ved to av Englanders klassiske temaer:
erotiske lengsler og forsøk på problemtakling hos mennesker i stressende og farlige situasjoner. «Alt jeg vet
om familien min på morssiden» er gjennomsyret av en intimitet og en ømhet som viser nye sider hos en
forfatter som stadig utvider rammene for hva han er i stand til å oppnå i novellens form. «Leseren» både hyller
og problematiserer forholdet mellom forfatteren og hans trofaste, men kravstore leser.
Vakker og modig, fryktelig morsom og smertelig trist . Nathan Englanders prosa er en åpenbaring.

Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Vinneren kåres i TV 2s nye program. Gi din stemme her!. Norges Beste er
programmet som skal kåre tidenes beste norske film, komiker. På Dagsnytt Atten i går uttalte programleder
Anne Grosvold at hver asylsøker får 31000 i lommepenger. Det skapte selvsagt furore i sosiale medier. 19 De
som var blitt spredt på grunn av den forfølgelsen som begynte med Stefanus, reiste omkring, helt til Fønikia,
Kypros og Antiokia. Men de forkynte ikke Ordet. Ans. redaktør og adm.
direktør: Gard Steiro. Politisk redaktør: Hanne Skartveit. Digitalredaktør: Ola E. Stenberg.
Magasinredaktør: Jane Throndsen Trumponomics og nye eller gamle politiske strømninger? Kjell Gunnar
Bleivik 8 desember 2016. Trumponomics, hva er det? Kort fortalt er Trumponomics, den økonomiske.
Som alle andre foretak i Norge må vi som driver enkeltmannsforetak legge til moms på utgående fakturaer.
Dette gjelder dog kun først når du har blitt registert i. Hva gjør at noen kommunikasjonsdirektører lykkes,
mens andre ikke opplever å ha et like tett og velfungerende samarbeid med topplederen? Etter mer enn 20 år i.
Her legges quizene fra Martinique ut. 1: i hvilken kinoaktuell krigsfilm har MS Rogaland rollen som
hospitalskip? Mitt nye hjemsted Jeg har skrevet en fortelling om en gutt som ikke har det så bra. Han blir
mobbet på skolen og familien hans bryr seg ikke særlig mye om han.

