Mississippi
Forfatter:

Hillary Jordan

Forlag:

Algonquin Books of Chapel
Hill, New York, 2008

Originaltittel:

Mudbound

Oversatt av:

Sporrong, Dorothee

Sprak:

Svensk

ISBN/EAN:

9789174830538

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2012

Mississippi.pdf
Mississippi.epub

Extra MP3-CD medföljer!
År 1946 slår sig Henry McAllan och hans hustru Laura ner på en nedfallen bomullsfarm i Mississippideltat.
För Laura, som växt upp i storstaden Memphis, är den nya miljön både främmande och skrämmande. Hon
delar inte sin makes kärlek till lantlivet och får slita hårt med att uppfostra deras två barn under sträng
övervakning av sin hatiska och rasistiska svärfar.
När det regnar stiger vattnet och slukar bron som leder till staden. Familjen blir strandsatt i ett hav av gyttja.
Mot sin vilja dras Laura till Henrys yngre bror Jamie, som återvänder från andra världskriget och nu hemsöks
av ohyggliga minnen från det han upplevt. Jamie är raka motsatsen till Henry charmig, vacker och lyhörd för
Lauras känslor. Från kriget återvänder också Ronsel Jackson, äldste sonen till de svarta dagverkare som
arbetar för Henry. Under sin tid i Europa har han fått uppleva hur det är att behandlas som en jämlike av den
vita befolkningen, men nu tvingas han återigen underkasta sig sitt hemlands hårda segregationslagar. Mellan
Ronsel och Jamie uppstår en osannolik vänskap som snart väcker ont blod.
Reis med hjuldamper på Mississippi mellom New Orleans og Memphis. Hver reise har sitt tema – velg
mellom for eksempel Garden of the Rivers, Dixie Fest, Old. Reis på elvecruise i Europa, på Mekong-elven
eller på Mississippi! Det er spennende reiser på noen av verdens flotteste vannveier. Erna Solberg åpner
festivalen Det er nå klart at Statsminister Erna Solberg takker ja til å åpne årets jubileumsfestival på Notodden.
Les mer. New Orleans. Ved utløpet av Mississippi-elven finner du staten Louisiana´s største by – New
Orleans. Byen er mest kjent for sin musikk, sitt karneval. Independence Day, USA’s nasjonaldag, feires hvert
år den 4. juli, for å markere undertegnelsen av uavhengighetsærkleringen i 1776.

Opprinnelig var det litt.
USAguiden.no gir deg tips og råd til din USA reise. Vi er selv i USA flere ganger i året og har gode erfaringer
med både leiebiler, overnattinger med mer. Amerikansk politikk - på norsk! AmerikanskPolitikk.no tilbyr et
daglig nyhetsbrev (Morgenkaffen), en ukentlig podkast (AMPOLCAST), kommentarer og analyser.
Familier fanget i eget hjem.
Trær faller rett mot deg når du arbeider. Woodman Speights, brannmann i det ofte stormherjede Mississippi,
har utbredt erfaring i å. EL NR.
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