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BESKRIVNING

En sen oktoberkväll föreläser en medelålders författarinna om helgon i församlingshuset i ett litet
västerbottniskt samhälle. Bland de fåtaliga åhörarna finns en äldre man som efter föredraget bjuder henne
nattkvarter i sitt hem som ligger en bilfärd ut i nattmörkret.När nästa morgon gryr är landskapet kring det
ensligt belägna huset insvept i snö. Kvinnan stannar hos mannen i väntan på att vägen bort skall plogas.
Medan tiden går skriver hon på en bok om ett helgon. Samtidigt lär hon allt djupare känna sin värd och
hans historia. Den tycks gradvis förtunna hennes egen helgonsaga.Hadar är döende i kräfta och lever för att
överleva sin bror, som hjärtsjuk bor nere i sluttningen. De två är fångade i ett livslångt beroende och hat
till varandra, och kvinnans roll i detta slutskede av deras liv blir bubärarens och till sist iscensättarens.Den
märkliga och mörkt glödande historia som Torgny Lindgren genom henne berättar utgör ett krön i diktning
som även omfattar besläktade norrländska romaner som Ormens väg på Hälleberget, Ljuset ochPölsan -
böcker som gjort honom till en av våra stora och folkkära författare. Hummelhonung belönades med
Augustpriset 1995.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Alla avsnitt - Teologiska rummet | Sveriges Radio

2003, Pocket. Köp boken Hummelhonung hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).

Hummelhonung | Augustpriset

Hummelhonung. av Torgny Lindgren (Bok) 1995, Svenska, För vuxna. En kvinnlig författare på turné, där
hon talar om ett helgon, blir fast i snön i Västerbotten ...

Torgny Lindgren - Böcker | Bokus bokhandel

Tur att Hummelhonung är en kort liten bok, annars hade jag faktiskt inte läst ut den. Äckligare bok får
man leta efter! Jag fattar faktiskt inte alls vad ...
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HUMMELHONUNG

https://www.bo-fi.club/?p=HUMMELHONUNG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=HUMMELHONUNG&ln=se
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