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BESKRIVNING

En av sommarens hetaste dagar står trettonåriga Briony Tallis i fönstret till sitt flickrum och ser sin äldre
syster Cecilia ta av sig kläderna och dyka ner i trädgårdens fontän, mitt framför ögonen på deras
barndomsvän Robbie Turner. Det blir upptakten till en besynnerlig och skrämmande dag, och innan den är
slut kommer de tre ungdomarnas liv att ha förändrats för alltid.Försoning är en storslagen berättelse som
för oss från lantlig idyll i 1930-talets England, via andra världskrigets Frankrike och London, fram till vår
egen tid. Det är berättelsen om en kärlek som lyckats överleva trots allt, om skam och skuld och
förlåtelse.»Försoning är nämligen en roman som oupphörligt förbluffar, förtrollar och stämmer till
eftertanke. Långsamt och detaljerat frammanar den en värld som betraktas än ur det ena, än det andra
perspektivet. Ofta är den förvillande lik en klassisk berättelse men den tränade McEwanläsaren anar
naturligtvis oråd: är allt verkligen så enkelt, så genomskinligt som det verkar? Det är det inte.« -
Sydsvenskan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

33. Vad menas med försoning för Dig - Prästen Bedrups Bibelskola!

Prästen Albin Tanke tänker på sådant som händer i världen och i hans huvud.

försoning - engelsk översättning - bab.la svenskt-engelskt lexikon

Försoning. Drama från 2007 av Joe Wright med Keira Knightley och James McAvoy.

Dags för försoning i skogen | Skogen

FÖRSONING. Det svenska ordet "försona" kommer av ett tyskt ord som betyder "bilägga en strid". Att
försona kan avse att avhjälpa eller gottgöra eller ...
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FÖRSONING

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