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BESKRIVNING

Phan Thi Vang Anh skriver från 1990-talets Vietnam. Hon hör till den generation som blev vuxen
samtidigt som landet började se framåt efter decennier av krig och ekonomisk ruin. Hennes unga
hjältinnor kör Honda i Saigon, de träffar killar, utbildar sig, åker på sommarlov, sitter på kafé, pratar och
flamsar. Hemma hjälper de lydigt till, medan de betraktar de äldres regler och traditioner med trött
överseende.Så här kan alltså tillvaron vara i Vietnam i slutet av 1990-talet:bekymmersfri, fridfull,
aningslös. Hos Phan Thi Vang Anh är det dock bara på ytan som livet är en barnslig idyll. I själva verket
pågår hela tiden något annat. Ömt och med humor skildras en tyst revolt mot den passiva kvinnorollen. I
all stillsamhet trotsar de unga kvinnorna tabu efter tabu i den strängt patriarkaliska verklighet som de lever
i.Men framför allt är detta noveller om förälskelse och kärlek, och om hur lätt det kan bli trassligt och fel
när känslorna är starka. Som när man är ung...
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

«Bilden är tagen i NYC som var min playground under många år. När...»

kan vi drömma bort denna natten. När man är ung. vill man bli hög. men det känns så skönt. När man är
ung.

текст песни Gråsparven När Hon Sjunger Håkan Hellström

När man är ung vill man bli hög när man e ung man vill va hög man vill va hög när man e ung. Stan har
feber i kväll Strålkastar ljusen bländar mig Hon e fem på morgonen Men alla har feber i öronen Det gör
inget om jag dör För nu vet jag vad mina läppar är till för Å jag vet att det är fel men det känns så...

Håkan Hellström - Gråsparven när hon sjunger Lyrics | Genius Lyrics

Är det så här när man är kär är en svenskspråkig sång, skriven av Gösta Rybrant och Sven Goon, och
ursprungligen inspelad i Stockholm i november 1937 av Sven-Olof Sandberg med orkester (Willard
Ringstrands orkester), som hade en framgång med den 1938.
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När man är ung

https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84R%20MAN%20%C3%84R%20UNG&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=N%C3%84R%20MAN%20%C3%84R%20UNG&ln=se
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