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En evig moderne klassiker – med forord af Patti Smith Min Albertine, hvor jeg dog forgudede hende! Hendes
lysende øjne ledte mig gennem min ungdoms mørke (…) Og nu gør hun det samme for dig. PATTI SMITH
Anne hopper ned fra en fængselsmur og brækker i faldet fodrodsknoglen, astragalen. Hun slæber sig ud til
vejkanten, hvor hun bliver samlet op af Julien – hendes kommende elsker og beskytter. Hun gemmer sig på
forskellige adresser med sin skadede fod, som en konstant smertende byrde. Herfra indledes et mørkt, men
glødende road trip gennem 1960’ernes Paris, filtreret gennem Annes rå blik på den hykleriske verden, de
befinder sig i. Albertine Sarrazin (1937–1967) var en fransk-algerisk forfatter, som levede et hårdt liv. Hun
skrev sine to første romaner som 29-årig, mens hun sad i fængsel. Den delvis selvbiografiske Astragal blev
udgivet i 1965 i Frankrig og kom på dansk i 1966. Her i en nyoversættelse af Victoria Westzynthius.
Astragal - LYDBOG. Beskrivelse. Hendes lysende øjne ledte mig gennem min.
'Min Albertine, hvor jeg dog forgudede hende. Det er de storerygende, franske primadonnaers periode, det er
tiden før syndefaldet,. Bogs ISBN er 9781846689413, køb den her Læs videre Astragal - roman.
En evig moderne klassiker - med forord af Patti Smith.
lydbog Gl download Anonym. Af Albertine Sarrazin (2017) Selvbiografisk roman om den unge pige Anne,
der er på flugt fra fængsel. Bog er også tilgængelig som Lydbog eller E-bog. Vejer 227 g og måler 206 mm x
135 mm x 18 mm. Hvis du ikke har læst indlægget, så finder du det lige her. Albertine Sarrazin.
En evig moderne klassiker – med forord af Patti Smith ” Min Albertine, hvor jeg dog forgudede hende.
Download,Comment,Like albertinesarrazin Photos and Videos Shared by Various Users Her på det seneste

har jeg lagt mærke til, at de nye bøger er hurtigere tilgængelige som lydbog. Bog er også tilgængelig som
Lydbog eller E-bog.

