
Tags: Måna är död las online bok; Måna är död epub books download; Måna är död e-bok apple; Måna är död bok pdf svenska; Måna är död
MOBI download; Måna är död ladda ner pdf e-bok

Måna är död PDF E-BOK

Ivar Lo-Johansson

Författare: Ivar Lo-Johansson 
ISBN-10: 9789100156268

Språk: Svenska
Filstorlek: 2033 KB



1

BESKRIVNING

Den unge Bo Propst står i valet mellan Månas kärlek, som kräver allt och hotar att uppsluka honom, och
sin ärelystnad som förutsätter att han viger sitt liv åt arbetet, åt diktens uppdrag. Under en sommar på en
norrländsk fäbodvall utspelas ett brinnande passionsdrama som leder fram till att Bo Propst offrar
kärleken för att kunna genomföra sitt verk.Romanen om författaren Bo Propst och hans liv med Måna
utgör en kärleksroman utan motstycke i svensk litteratur. Ivar Lo-Johansson skrev den redan 1929 och
betraktade den som sin egentliga skönlitterära debut som författare, men den gavs av privata hänsyn inte ut
förrän tre år senare. Först då avslutades det verkliga kärleksförhållande som tar en fiktiv ände med
förskräckelse i romanen.Omslagsformgivare: Kristin Lidström
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Man som sköts på torg i Uppsala är död - aftonbladet.se

Måna är död är en roman av Ivar Lo-Johansson utgiven 1932. Boken var Ivar Lo-Johanssons första roman
och han betraktade den själv som sin egentliga ...

Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" och "Bara ...

Måna är död. Hon är en blåst för vilken min själ har vajat. Jag har känt vällust och pina tillsammans med
henne - känt liv. Nu är hon borta, men jag lever.

Kvinnogestaltning i Ivar Lo-Johanssons romaner "Måna är död" ...

Köp 'Måna är död' bok nu. Denna kärleksroman, som Ivar Lo-Johansson betraktade som sin egentliga
skönlitterära debut som fö ...
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Måna är död

https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%85NA%20%C3%84R%20D%C3%96D&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=M%C3%85NA%20%C3%84R%20D%C3%96D&ln=se
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