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BESKRIVNING

En kvinna ska tillbringa några dagar i en stuga i bergen med sin kusin och hennes man. Strax efter att de
kommit fram, åker paret till närmaste by men de kommer aldrig tillbaka. När kvinnan går ut för att leta
efter dem, stöter hon emot en osynlig vägg, bakom vilken allt är dött - djur, människor, allt stelnat som
vore de statyer. Kvinnan förstår att en katastrof har drabbat världen och att hon är den enda överlevande.
Eller är det tvärtom? I sin mångbottnade klassiker, beskriver Haushofer en kvinnas hårda och spännande
kamp för att överleva. Väggen, som filmatiserades 2012 och blev en stor succé i Europa, utkommer nu i
nyöversättning som första bok i Thorén & Lindskogs moderna klassikerserie. Marlen Haushofer föddes
1920 i Frauenstein i Österrike. Hon skrev ett femtontal romaner och novellsamlingar, där Väggen intar en
central plats. Hon dog 1970 och älskas idag av läsare i Sverige och över hela världen. »Idag är Haushofer
en levande klassiker « Steve Sem-Sandberg, DN »De jag känner som läst romanen verkar inte vara
desamma efteråt. Någonsin« Boktipset.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Camp Sweden tvingas att skrota "den gula väggen" | Aftonbladet

Efter att flera orter hört av sig är det nu klart att väggen ger sig ut på turné efter nyår. Ok. Logga in .
Dataskydd Mer om . Logga ut

Vägra Väggen - vagravaggen.se

SIGNERAT JOHAN RUDSTRÖM. SIGNERAT JOHAN RUDSTRÖM. Tillgången på el avgör om
Sverige kan bli fossilfritt.

Bara två hål i väggen - Ledare - UNT.se

Rami Malek är aktuell med storfilmen "Bohemian Rhapsody", där han spelar rockikonen och Queen-
sångaren Freddie Mercury.
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https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84GGEN&ln=se
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