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BESKRIVNING

"Kärt barn har många namn sägs det, men vi andra har ännu fler"Genom en brevväxling med
längdskidåkaren Alexandr Batuhkin tas vi med på en resa från Khabarovsk och de snövita skogarna runt
Tynda i östra Sibirien till Europa och ett liv tillägnat skidåkningen. Det är en värld där sporten och
prestationen betyder allt och för Sasha verkar det vara den enda vägen till ett annat liv.Kära Sasha är en
bok om tuffa levnadsvillkor och hårt arbete, om kärleken till naturen, längtan efter frihet och om
skidåkning på den allra högsta nivån.Gabriella Ekström skildrar elitidrott i skönlitterär form med en
skicklighet som tilltalar såväl idrottaren som bokälskaren. Hennes cykelromaner "De som inte vann" och
"Lejontämjaren" har engagerat och underhållit tusentals läsare. Nu har turen kommit till skidsporten och
läsaren får en rörande och personlig inblick i en värld där individen är utbytbar, framgången tillfällig och
alla medel tycks tillåtna.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kära Sasha - Gabriella Ekström - Bok | Akademibokhandeln

Söker du efter "Kära Sasha" av Gabriella Ekström? Du kan sluta leta. Våra experter i antikvariat hjälper
dig eftersöka boken - utan extra kostnad - och den ...

Sök - Akademibokhandeln

Jag som skriver kallas vanligtvis Magnus Sjöholm. Bor i Malmö och skriver kultur- och sportjournalistik.
Eftersom båda handlar om tyckande, kunskap och omdöme ...

Nästa fredag bär det av mot Åmål för att... - Gabriella Ekström ...

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...
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Kära Sasha

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RA%20SASHA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84RA%20SASHA&ln=se
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