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BESKRIVNING

Spår i snön är en laddad novell om utanförskap och hämndbegär, men också om att hitta tillbaka till livet
och förlika sig med det förflutna. Handlingen kretsar kring Martin och Barbro som flyttar från Stockholm
till ett litet svenskt samhälle där de försöker hitta en egen plats trots lokalinvånarnas misstänksamhet.
Flytten leder till en händelseförveckling som innebär att ingenting någonsin kommer bli sig likt.Vi rusade
uppför åkern längs med spåren bort mot Barbros hus. Här och där syntes droppar av blod. Jag sprang med
Kasper som hoppade genom den höga snön och höll kopplet som ett streck mellan oss. Bröstet värkte av
den plötsliga ruschen. Jag hoppade att jag inte skulle vara för sent ute."[...] historien är förtjusande,
varsamt skildrad och med en skärpa för detaljer och människors kamp för att hitta sin plats, trots livets
motgångar."UNT"En alldeles utmärkt novell som bär, liksom isen i den frusna bäcken, över svarta djup
till ett överraskande slut." HDSpår i snön är Novellix nr 3. Novellix ger ut nyskrivna noveller av svenska
författare, skådespelare och musiker. Novellerna finns i tre format - som tryckt bok, e-bok och ljudbok.
Du kan även prenumerera på dem. Läs mer på novellix.se



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spårbilder - 1 - Jan Åhmans hemsida

Det finns många spännande vilda djur i Sverige, ändå ser man dem sällan. När det ligger snö på marken är
det lättare att snoka reda på vilka djur som finns ...

Bokhyllan: Novell: "Spår i snön" av Jonas Karlsson

Där marken är mjuk kan man ibland hitta spår efter olika djur om man tittar noga. Du kan göra
gipsavgjutningar av sådana spår om inte jorden är för blöt.

Spår i snön av Jonas Karlsson - LitteraturMagazinet

Idag har det fallit lite snö på mina breddgrader igen, härligt. Ni passar väl på att spåra när ni har nysnö?
Kan starkt rekommenderas! Kanske särskilt om du ...
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SPÅR I SNÖN

https://www.bo-fi.club/?p=SP%C3%85R%20I%20SN%C3%96N&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SP%C3%85R%20I%20SN%C3%96N&ln=se
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