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BESKRIVNING
Daniel Boyaciouglu skriver om kärlekssorg och om ensamheten. Om historielösheten ? så som den ser ut
för den andra generationens invandrare, som varken har sina föräldrars eller majoritetssamhällets historia
att identifiera sig med. Han skriver om grannarna i uppväxtens Norsborg, om Bosse som var alkis och före
detta bilmek, om Siv som skilde sig från Evert och blev sexturist, som också lärde honom koka sylt och
kräm på skummet. Han skriver en längre dikt om sin mormor som egentligen inte ville bo kvar i Sverige
och en lång brandkårsdikt, om den ballerina man blir av att röra sig mellan världar. En del dikter om
nedstämdhet, bland annat en om kakao och ett kylskåp som pajar. Han är mycket mera en berättande poet
än i sina tidigare diktsamlingar, han söker små bilder som kolliderar och skapar kraft. Om villkoren för en
förortare, hiphopare och syrian i en vit kulturvärld han valt att viga sitt liv åt. Om dörrar som aldrig går att
stänga igen när rummen väl beträtts, som efter en kärlek. Hur ska han till exempel hitta en livskamrat i
detta nerbrunna? Vad är han beredd att offra??Jag lät henne gå och min värld föll samman. Jag måste göra
det till min tillgång att aldrig höra hemma någonstans. Jag ska inte rädda mitt folk, jag ska skriva om vår
undergång och skåda fåglar när röken lagt sig.?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Allt om eld - Daniel Boyacioglu - böcker ... - Adlibris Bokhandel
Allt om eld has 15 ratings and 2 reviews. Maja said: Kändes precis som "åtta procent av ingenting" - helt
förälskad i början men sen så blir de så mycket...

Göra upp eld » Allt om Vildmarken - Friluftsliv och äventyr
Kontakta DN. Här hittar du information om hur du kontaktar de olika avdelningarna på DN, samt lämnar
feedback på våra tjänster och produkter.

Eld och Ventilation | Sverige
Eld & Vent AB är ett expansivt företag ... tilläggsisolering av vind och vägg samt allt inom mur ... för att
inte tala om "mysfaktorn" som det innebär att ...
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