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Vad skulle vi göra om vi inte var rädda? David Ericsson Hent PDF I David Ericssons andra novellsamling
skildras den märkliga kontinenten Europa, där välbärgade länder och människor bor granne med fattiga. Vi
får möta EU-byråkraten som tvingas lifta hem med lastbil efter vulkanutbrottet på Island, den rumänska
prostituerade kvinnan på flykt från en spansk bordell och nattchauffören som ser döden på vägen genom

Tyskland.

David Ericsson är född 1958 och bosatt i Stockholm. Han frilansar som journalist och skriver reportage,
krönikor och recensioner i tidningar som DN, LO tidningen, Situation Stockholm, Ordfront Magasin med

flera. Han har arbetat som långtradarchaufför i över tjugo år, och härifrån kommer inspirationen till många av
hans berättelser.

"När han nu återvänder till genren med ‘Vad skulle vi göra om vi inte var rädda?‘ är det en stilsäker och ofta
underfundig novellist som rör sig i miljöer få nutida svenska författare har närmat sig."

Jens Liljestrand, Expressen

"Bland det finaste med David Ericssons nya novellsamling är hans skildringar av möten ... Tack och lov väjer
David Ericsson i alla fall inte för ämnen som trafficking och sexism. I stället kör han raden av noveller rakt in

i många samtidsfrågor. Och han står på de utsattas sida."

Elin Swedenmark, Transportarbetaren

 

I David Ericssons andra novellsamling skildras den märkliga
kontinenten Europa, där välbärgade länder och människor bor granne
med fattiga. Vi får möta EU-byråkraten som tvingas lifta hem med
lastbil efter vulkanutbrottet på Island, den rumänska prostituerade
kvinnan på flykt från en spansk bordell och nattchauffören som ser

döden på vägen genom Tyskland.

David Ericsson är född 1958 och bosatt i Stockholm. Han frilansar
som journalist och skriver reportage, krönikor och recensioner i
tidningar som DN, LO tidningen, Situation Stockholm, Ordfront
Magasin med flera. Han har arbetat som långtradarchaufför i över
tjugo år, och härifrån kommer inspirationen till många av hans

berättelser.

"När han nu återvänder till genren med ‘Vad skulle vi göra om vi inte
var rädda?‘ är det en stilsäker och ofta underfundig novellist som rör

sig i miljöer få nutida svenska författare har närmat sig."

Jens Liljestrand, Expressen



"Bland det finaste med David Ericssons nya novellsamling är hans
skildringar av möten ... Tack och lov väjer David Ericsson i alla fall
inte för ämnen som trafficking och sexism. I stället kör han raden av
noveller rakt in i många samtidsfrågor. Och han står på de utsattas

sida."

Elin Swedenmark, Transportarbetaren

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Vad skulle vi göra om vi inte var rädda?&s=dkbooks

