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BESKRIVNING

När en ung litteraturstudent tar en promenad i trakterna av Tegnérlunden i Stockholm en slaskig
januaridag tilltalas hon av en djupt förvirrad man i ålderdomliga kläder. Hon känner genast igen mannen
och hjälper honom hem till Blå tornet. Frågorna hopar sig i Anneli Furmarks nya bok. Hur kan Strindberg
dyka upp levande nästan hundra år efter sin död? Hur ska han få sin middag när hushållerskan försvunnit?
Hur förklarar man för honom att snön håller på att smälta bort mitt i vintern? Och framförallt: hur ska
man förklara för August Strindberg hur arg man alltid har varit på honom och nå fram till den store
författaren över bråddjupet av ett sekel?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

August & jag-arkiv - Seriefrämjandet - serieframjandet.se

August och jag. Om din mamma har sagt till dig att du ska hålla dig inne på kvällarna så har hon
antagligen rätt. För det kan hända att du stöter på någon ...

Nu gör Pernilla August regidebut på Dramaten - DN.SE

Jag har alltid tyckt att Strindberg har en stark och tydlig röst som hörs tvärs genom seklet. En röst som jag
förstås inte håller med särskilt ofta, men ändå.

Augustochjag

August & jag. När en ung litteraturstudent tar en promenad i trakterna av Tegnérlunden i Stockholm en
slaskig januaridag tilltalas hon av en djupt förvirrad man i ...
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August & jag

https://www.bo-fi.club/?p=AUGUST%20&%20JAG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=AUGUST%20&%20JAG&ln=se
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