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BESKRIVNING
»Vilken bok! Jamaica Kincaids roman är ypperligt välskriven, hon fogar ord till ord på ett sätt som är få
förunnat.« Therese Eriksson, Upsala Nya Tidning»En bok som övertygar från första ordet till sista.« Johan
Dahlbäck, Göteborgs-Posten»Det är glädjande att Kincaid åter är aktuell på svenska.« Gabriella
Håkansson, Dagens NyheterAnnie John har en lycklig och bekymmerslös barndom på den karibiska ön
Antigua. Som tioåring är hennes favoritsysselsättning att se på när modern plockar fram minnen ur den
gamla koffert som rymmer hela hennes liv. Men Annie är inte tio år för evigt. Hon förändras, hennes kropp
förändras -- allt förändras. Den kärlek och trygghet hon känt i moderns närhet blir sårig och övergår så
småningom i motvilja och otrygghet. Annie John är en vacker, smärtsam och på intet sätt insmickrande
berättelse om en ung flickas uppväxt, om den kamp det är att hitta och förstå sig själv, och om hur litet
steget kan vara mellan kärlek och hat.Jamaica Kincaid (f. 1949) växte upp på den karibiska ön Antigua,
men flyttade som 16-åring till USA, där hon bor än i dag. Hennes böcker läses världen över och hon är
berömd för sina skoningslösa skildringar av livet i den brittiska kolonialmaktens periferi.Översättning:
Madeleine Reinholdsson. Förord: Mats Kempe.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Annie's Song - Wikipedia
View the profiles of people named Annie John. Join Facebook to connect with Annie John and others you
may know. Facebook gives people the power to share...

Annie John K profiler | Facebook
Annie John is a haunting and provocative story of a young girl growing up on the island of Antigua. A
classic coming-of-age story in the tradition of The Catcher in ...

Annie John - Wikipedia
Annie's Song är en sång skriven och framförd av John Denver. "Annie's Song" producerades av Milt Okun
och var Denvers andra låt som kom etta på listorna i USA ...
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