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BESKRIVNING
Inga böcker har fått en sådan hängiven skara läsare som böckerna om Alberte. När de första gången kom ut
i Sverige (mellan 1927-1940) talade man om ett Cora Sandel-sällskap: en stor grupp unga kvinnor som
identifierade sig starkt med Alberte, som tyckte att de kunde känna igen sig i hennes liv och upplevelser.
Böckernas osedvanliga förmåga att skapa inlevelse och dess djupa allmänmänsklighet har gjort dem till en
av de verkligt stora och tidlösa klassikerna - de har betecknats som ett av världslitteraturens mest levande
kvinnoporträtt. Cora Sandel skildrar i de tre delarna Albertes uppväxt i en instängd och borgerlig miljö i
Nordnorge vid sekelskiftet, hennes uppbrott och mötet med det fria och bohemiska konstnärslivet i Paris
och till sist den krok Få iga vägen fram till förverkligandet av författardrömmarna. Hon gör det ytterligt
måleriskt och med en stillsam och underfundig humor. Den livfulla skildringen i Alberte och friheten av
Paris vid sekelskiftet med dess mångskiftande karaktärer och dess umbäranden ger berättelsen en historisk
klangbotten och skapar en mäktig tidsfärg från en dynamisk period i Paris historia. Men främst är böckerna
om Alberte en berättelse om frihetslängtan, konstnärsdrömmar, om att som kvinna under det tidiga 1900talet skapa sig ett eget utrymme - och att ha rätt att göra det. Att läsa 2Alberteserien2 är verkligen att bli
delaktig i ett helt liv. Alberte stiger fram i olika faser av sitt liv och man får följa henne från när hon som
ung kvinna går och fryser i Nordnorge och funderar över hur hon ska komma undan mammans stränga och
missnöjda blickar, tills hon en dag faktiskt - efter mycket knog - tar sin rätt i sina egna händer. Perspektivet
är alltid Albertes men man kan ana en berättarröst som befinner sig på större avstånd, en berättarröst med
brokiga livserfarenheter som hon ingjutit i den blyga Alberte. Cora Sandel var 46 år när hon debuterade
med Alberte och Jakob och hon lär ha sagt att det tog henne ett helt liv att skriva böckerna om Alberte.
Och visst kan man läsa in flera paralleller till Cora Sandels eget liv, till det yttre finns många likheter. Men
Alberte är framför allt en uppdiktad person skapad av en stor författarinna vars samtliga böcker har
förmått fascinera både män och kvinnor i flera decennier.Översättare: Gun-Britt Sundström
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
DESIGNBUTIKEN.SE/COM - Massproductions-Albert barpall,74 cm
Albert Engströms ateljé i Grisslehamn. Roslagsstämning Det var en bedårande sommarkväll hemma på
min gård. Sydvästen strök ljum och god över ängden.

Alberte-serien - Wikipedia
Avancerad sökning. Avancerad sökning. Författare

Böcker emellan: Bara Alberte av Cora Sandel
Lunchmenyn. Kom in och ät en god lunch hos oss på Albert. Vi gör allt för att du ska få en trivsam stund i
lugn och ro. Varje vecka har du en ny meny att
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