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Seierherrene er et rikt epos om vår egen tid, og det ufattelige sprang Norge som samfunn gjorde i løpet av et
halvt århundre.
Romanen følger en kvinne og hennes familie fra Helgelandskysten sommeren 1927 til Oslo våren 1990, og
med Rogern fra Grorud som forteller i romanens andre del, har vi fått en generasjonsroman som vil bli
stående. Romanen handler om "working class heroes", uten glorifisering. Roy Jacobsen skildrer dette store
tidsspennet med en imponerende innsikt og kunnskap.
Roy Jacobsen mottok Bokhandlerprisen for denne boken. Seierherrene ble også nominert til Nordisk Råds
Litteraturpris.

"Seierherrene" av Roy Jacobsen - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og

fortell. Kjøp 'Seierherrene' av Roy Jacobsen fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater
tilgjengelige: Innbundet, Innbundet, E-bok, Heftet, Heftet. Seierherrene (Innbundet) av forfatter Roy Jacobsen.
Pris kr 198. Se flere bøker fra Roy Jacobsen. Seierherrene er et rikt epos om vår egen tid, og det ufattelige
sprang Norge som samfunn gjorde i løpet av et halvt århundre. Romanen følger en kvinne og hennes. Norahs
eksemplar av "Seierherrene" av Roy Jacobsen - Se omtaler, sitater og terningkast. 1991 - Seierherrene. 1990 Det kan komme noen. 1990 - Ursula. 1988 - Virgo. 1987 - Det nye vannet. 1985 - Tommy. 1984 Hjertetrøbbel. 1982 - Fangeliv. facebook. 'Det er arbeiderklassen som skal bli historiens seierherrer, glunt,
også her i landet. det er vi fattige jævler som skal arve bruket skjønna du dæ?' Sp Jacobsens største suksess
som romanforfatter er den historiske romanen Seierherrene (1991), som innvarslet revitaliseringen av “den
store fortelling” i 1990-årene.
Roy Jacobsen er ute med nok en kritikerrost roman fra sitt elskede Helgeland, vel 20 år etter suksessen med
familiekrønikeren "Seierherrene". Vi blir med. Seierherrene (Innbundet) av forfatter Roy Jacobsen. Romaner.
Pris kr 175 (spar kr 124).
Se flere bøker fra Roy Jacobsen.

