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Powiesc Sandberg jest wybitna, jest holdem zlozonym kazdej
kobiecie.

Szwecja, lata trzydzieste XX wieku. Maj, dwudziestoletnia
dziewczyna, pragnie sie wyrwac z rodzinnego domu na prowincji. W
pobliskim miescie wynajmuje pokoj i zatrudnia sie w cukierni. O jej
dalszym zyciu przesadza niedzielna wycieczka nad morze. Poznaje
duzo starszego Tomasa, ktory jest nia zauroczony. Ona kocha

swojego bylego chlopaka Erika, ale wszystko sie zmienia, kiedy ten
rzuca ja po raz drugi. W dodatku okazuje sie, ze Maj jest w ciazy.
Dziewczyna decyduje sie na malzenstwo z Tomasem. Wejscie do
rodziny Berglundow oznacza dla niej awans spoleczny, ale Maj nie

wie, jak wysoka cene przyjdzie jej za to zaplacic...
Wkrotce nakladem Proszynski Media ukaza sie kolejne tomy trylogii

o Maj: "Byc rodzina" i "Zyc za wszelka cene".
Opowiesc Sandberg wrecz zasysa czytelnika do srodka. Jej

wrazliwosc, talent obserwacji, jej umiejetnosc pisania o sprawach
najwazniejszych, delikatnych i nieoczywistych potwierdzaja pozycje
Sandberg jako jednej z najbardziej wrazliwych pisarek wspolczesnej

literatury.
"Svenska Dagbladet"



Z precyzja psychologa, bardzo realistycznie Kristina Sandberg
opisuje codzienne nieszczesliwe zycie kobiety. Wybitne!

"Dagens Nyheter"
Przenikliwosc tekstu Sandberg jest imponujaca!

"Aftonbladet"
To wielka powiesc, madra, przenikliwie opisujaca problemy kobiet i

napisana wyjatkowo pieknym jezykiem.
"Tidningen Kulturen"

Jest to bardzo wazna powiesc, po jej przeczytaniu czlowiek czuje sie
zly, oburzony, ale tez znacznie wiecej rozumie...

"Göteborgs Posten"
Smietana na blacie. Co Maj ma z nia zrobic?

Po raz pierwszy bedzie podejmowac obiadem swoja nowa rodzine.
Jak to sie stalo, ze wyladowala tu z mezczyzna, ktorego prawie nie
zna? Nagle uderzenie gdzies w jej wnetrzu przynosi odpowiedz.

Dziecko. Ktorego przeciez mialo nie byc. Powoli podejmuje decyzje:
bedzie kobieta, ktorej nikt nie bedzie mogl nic zarzucic, o nic

oskarzyc. Dobra zona i gospodyni.
Fragment ksiazki

Kristina Sandberg zadebiutowala w 1997 roku, ale rozglos
przyniosla jej trylogia o Maj. Na przykladzie mlodej, prostej

dziewczyny ze szwedzkiej prowincji, ktora wzenia sie w rodzine
bogatego fabrykanta i ktora zycie szybko zmusza do wziecia spraw

w swoje rece, autorka pokazuje, jak na przestrzeni kilku
dziesiecioleci zmienila sie pozycja kobiet w spoleczenstwie
szwedzkim. Za ostatnia czesc trylogii, "Zyc za wszelka cene",
Kristina Sandberg otrzymala w 2014 roku prestizowa nagrode

literacka Szwedzkiego Stowarzyszenia Wydawcow, Augustpriset.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Urodzic dziecko&s=sebooks

