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BESKRIVNING

Magnus Florin (f. 1955) debuterade som skönlitterär författare med diktsamlingen Berättelsens gång. Här
läser han Syskonen, som utsågs av Sveriges Radio P1:s lyssnarjury till 1998 års bästa roman. Magnus
Florin är sedan våren 2000 chef för Radioteatern."Hans korta stycken har bråddjup under sig,
resonanslådor av ren poesi"/MAGNUS RINGGREN, Aftonbladet"Mina skolkamrater sade: - Dina syskon
är så tysta. Jag svarade: - Mina syskon talar inte. Men de visar mig. Jag förstår vad de menar och berättar
för de vuxna. Mina skolkamrater: - Ni är konstiga." Hans far var farmaceut och innehavare av Apoteket
Lejonet i Lund, med vidhängande färg-, kemikalie- och droghandel. Han gick i faderns fotspår och var en
tid innehavare av apoteket, men slog sedan in på den juridiska banan. Särskilt inriktade han sig på
immaterial rättens område. Därefter ägnade han sig åt patentväsendet. Han hade nio småsyskon, vilka han
visade stor omsorg. De kom att inneha befatt ningar som hans biträden, både vid apoteket och i det
rättsliga arbetet. Syskonen var alltid på väg bort från honom. Jämt var han tvungen att leta efter dem och
föra dem tillbaka."Boken Syskonen är utgiven på Albert Bonniers förlag.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Syskonen | Stockholms Stadsbibliotek

Engelsk översättning av 'syskonen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.

Syskonen | Stadsbiblioteket Göteborg

Ungdomar 16-19 år, födda och bosatta i Umeå och som går en praktisk gymnasielinje inom handel,
hantverk eller husligt arbete kan ansöka om Syskonen Wikströms ...

Syskonen - astridlindgren.com

KIRUNA Kiruna Förra helgen avgjordes Jukkasloppet och Kirunaspelen på Matojärvi. Tävlingen lockade
många ungdomar och syskonen Majbäck fick en fin ...
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SYSKONEN

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