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BESKRIVNING

För Lydia är Hjalmar Söderbergs klassiska kärleksroman Den allvarsamma leken berättad på nytt.
Huvudpersonerna heter fortfarande Lydia Stille och Arvid Stjärnblom och nu liksom då är det i ett
kärleksfullt tecknat Stockholm som berättelsen utspelas. Men handlingen har flyttats framåt i tiden och
synvinkeln är en annan: denna gång är det med Lydias ögon vi följer hennes och Arvids uppslitande
balansakt mellan förälskelse, otrohet och svartsjuka. Gun-Britt Sundström - även känd för romanen i
Maken - har med För Lydia tecknat ett annorlunda porträtt av en kvinna som av många uppfattats som en
typisk "femme fatale", trolös, egoistisk och nyckfull. Det nya perspektivet gör det lättare för läsaren att
förstå Lydias situation samtidigt som själva händelseförloppet är detsamma som i Söderbergs roman. Och
liksom i förlagan har den tidlösa kärlekshistorien en säregen förmåga att fängsla läsaren. För Lydia gavs ut
första gången 1973 och är i dag en modern klassiker.Omslagsformgivare: Jan Biberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

För Lydia | Kultur | Expressen

Lydia och Arvid attraheras av varandra när de är unga men lyckas inte fullfölja sin begynnande förälskelse.
Därför blir attraktionen mellan dem desto svårare ...

För Lydia - albertbonniersforlag.se

Författaren Gun-Britt Sundströms roman "För Lydia" är vald till årets Stockholm läser-bok.

Sovdags för Lydia | tiotusenord

Lydia är ensam hemma. Hon klarar allt utan vuxna, utom att läsa högt för sig själv. Därför använder hon
sin lässug för att suga in en lämplig läsare. Idag ...
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För Lydia

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96R%20LYDIA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96R%20LYDIA&ln=se
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