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BESKRIVNING

När börjar vår tid? Vårt nu?1947 är allt i rörelse. Allt kan fortfarande bli annorlunda.- Den 10 februari
tecknas fredsfördraget i Paris. Det andra världskriget är härmed slut. Samtidigt arbetar Europas fascister
och nazister målmedvetet med att samla sig igen efter det stora nederlaget. - Simone de Beauvoir erfar sitt
livs passion, aldrig har hon känt sig så beroende av någon man. Hon börjar skriva feministbibeln Det andra
könet.- En kommitté får fyra månader på sig att lösa Palestinaproblemet.- Christian Dior presenterar sin
första kollektion, The New Look. - FN:s mänskliga rättigheter ska formuleras, bara några få känner till
begreppet folkmord.- Sonen till en egyptisk urmakare, Hasan al-Banna, önskar vrida tiden mot islam. Han
inför den plan som fortfarande är jihadisternas ideal. - I ett tyskt flyktingläger för barn vars föräldrar
mördats av nazisterna, finns tioårige Joszéf. Nu ska han ensam fatta ett livsavgörande beslut- börja ett nytt
liv i Palestina eller återvända till förföljelsernas Budapest? Långt senare flyr han till Sverige där han får en
dotter, Elisabeth.Av dessa till synes disparata händelser har Elisabeth Åsbrink skrivit fram berättelsen om
en värld som på gott och ont börjar ta form, där idéer om demokrati och medbestämmande föds och dör i
samma stund, där en gammal ordning faller och en ny tar vid. Vår tid nu.Elisabeth Åsbrink är en av våra
mest namnkunniga journalister och författare. Hon fick Augustpriset 2011 för sin bok Och i Wienerwald
står träden kvar, som också belönades med Dansk-svenska kulturpriset 2013 och Kapuscinskipriset 2014.
Hon har tidigare bland annat givit ut en bok om Lars Norén och morden i Malexander, Smärtpunkten.
1947 har nominerats till Augustpriset 2016.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

IMDb: Feature Film, Released between 1947-01-01 and 1947-12-31 (Sorted ...

1946 08 15. Kölsträckt. 1947 04 24. Sjösatt. Levererades 10 juli 1947 till AB Oceankompaniet,
Göteborg. 1963 07. Såld till Coral Company Inc, Panama (Satt ...

PDF Befolkningsrörelsen år 1947 = Mouvement de la population en 1947 - scb.se

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom 1947 elisabeth åsbrink Vi har ett brett
sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel ...

1947 | Disney Wiki | FANDOM powered by Wikia

Den 25 december 1947 råder julfrid i efterkrigstidens Europa. Från att ha varit dödsfiender under andra
världskriget har de västeuropeiska staterna ...
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