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"Mitt förnamn Bao Vi uttrycker mina föräldrars önskan att skydda den allra minsta. Om man skulle göra en
bokstavlig översättning heter jag 'Dyrbara pyttelilla mikroskopiska'. Jag har inte kunnat leva upp till mitt
namn, ett öde som jag delar med de flesta vietnameser."
Vi är berättelsen om en flicka som skulle ha levt ett liv i skymundan och hennes väg ut i ljuset.
EfterRu ochMãn är Kim Thúy tillbaka med en ny skimrande och poetisk roman. IVi bygger hon vidare på ett
spår från debutromanen och återvänder till flykten från Vietnam. Här möter vi återigen Vietnams färger och
smaker, exilens svårigheter men också rikedom, och ett sökande efter identitet vi alla kan känna igen oss i. Att
läsa Kim Thúy är att lära sig se det vackra och goda i varje liten detalj.
Tips! Boken innehåller bokcirkelfrågor!
KIM THÚY lämnade Vietnam som båtflykting tio år gammal och bor i dag i Montreal. Hon har arbetat som
översättare, advokat och krögare. DebutromanenRu gavs ut på svenska av Sekwa 2011. Två år senare kom

uppföljarenMãn.Vi är Kims fjärde roman och den tredje som utges i svensk översättning.
"Thúy skriver på ett vackert och enkelt språk och så att berättelsen på ett ödmjukt sätt bär fram Vis livs
historia som samtidigt är en del av det vietnamesiska folkets." NORRAN
"Texten har flera brännpunkter: exilen, kraven, oberoendet, identitetsfrågan. Tillsammans ger de en vacker
meditation över vad det ytterst innebär att vara människa, oavsett om man söker en hemvist eller finner sin
mening i en tillvaro oberoende av sådana förväntningar." SYDSVENSKAN
"'Vi' gör mig glad, sorgsen och ger min hjärna stimulans. Världen växer på ett oförutsägbart vis, författarens
precisa språk öppnar den.
En vördnad inför livet och de underliga vägar det kan ta. Nyss så underbart, nästa sekund försvunnet, förlorat.
Men kanske kommer allt tillbaka om vi klarar att vänta?" KULTURNYTT, P1
Logg inn. Multi. Bokmål; Nynorsk Geometri: Velkommen til dette nettstedet med matematikk for
grunnskolen Det er sju emnehefter og en ordbok i Vi på vindusrekka. Emneheftene dekker tilsammen mye. Alt
om langrenn. Turrenn, allround, distanse og sprint, samt rulleski. Også løping, sykling, triathlon og
orientering. Under Forsiden finner du Trampoline, Skoleveien , Kanal S, MFL. Vi reiser mer og vi reiser
lenger. Siden 60-tallet har antall reiser blitt fire ganger så mange, og vi reiser over fire ganger så langt. Reiser
med. elias døde av sykehusbakterie: «Vi hadde 13 fantastiske dager sammen. Jeg skulle bare ønske det var for
resten av livet.» DinNettAvis, utenlandske og norske nyheter. Trumponomics og nye eller gamle politiske
strømninger? Kjell Gunnar Bleivik 8 desember 2016. Eidsiva bredbånd er en lokal bredbåndleverandør i
Hedmark, Oppland og deler av Romerike. Vi tilbyr Fiber, ADSL, VDSL, kabel-TV bredbånd og internett over
radio. Om NRK Super. NRK Super er det største norske nettstedet for barn! Hos oss får du TV, spill, radio og
nyheter. Har du problemer med nett-TV? Gå inn på tv.nrk.no/hjelp Onsdag 24. mai fikk vi besøk av 450 elever
og lærere som med stor iver og kjempe innsats deltok i matematikktivoliet vårt. 06.06.
2017 Les mer

