
Detaljernas tämjare : roman
Ladda ner boken PDF

Charlotte Brady
Detaljernas tämjare : roman Charlotte Brady boken PDF Vivekas dag börjar klockan 6.14, när hennes lille
pojke kommer in i sovrummet, tar henne i handen och leder henne in i köket. Där säger han. Titta. Hon ser
soluppgången vrida sig ur mörkret. Det är din present mamma. Viveka är en svensk tvåbarnsmor bosatt i
Brooklyn, NY. Hon är vit, hennes barn är bruna. Ofta hör hon fördomarna, kommentarerna som om hennes
barn inte hade med henne att göra. Dagarna är fyllda av aktiviteter, hämtningar och lämningar, TV-tittande,
middag, disk, en stund tillsammans med mannen när barnen somnat. När hon lägger sig på kvällen så är det
som om ett helt liv passerat. Detaljernas tämjare är en eftertänksam berättelse om mammandets existentiella
villkor och om vårt tillstånd på jorden. Här finns träffsäkra vardagsbeskrivningar och mycket humor men

också djupt allvarliga reflektioner kring identitet, språk, emigration och utanförskap. Charlotte Brady är född
1965 och uppvuxen i Nyköping. Under flera år var hon bosatt i Brooklyn, NY. I dag bor hon på Jamaica med
man och två barn. Charlotte Brady har tidigare gett ut diktsamlingarna Och den fula ängelen föll (1997) och

Villfarelser (2000). 






Vivekas dag börjar klockan 6.14, när hennes lille pojke kommer in i
sovrummet, tar henne i handen och leder henne in i köket. Där säger
han. Titta. Hon ser soluppgången vrida sig ur mörkret. Det är din

present mamma. Viveka är en svensk tvåbarnsmor bosatt i Brooklyn,
NY. Hon är vit, hennes barn är bruna. Ofta hör hon fördomarna,

kommentarerna som om hennes barn inte hade med henne att göra.
Dagarna är fyllda av aktiviteter, hämtningar och lämningar, TV-

tittande, middag, disk, en stund tillsammans med mannen när barnen
somnat. När hon lägger sig på kvällen så är det som om ett helt liv
passerat. Detaljernas tämjare är en eftertänksam berättelse om

mammandets existentiella villkor och om vårt tillstånd på jorden.
Här finns träffsäkra vardagsbeskrivningar och mycket humor men
också djupt allvarliga reflektioner kring identitet, språk, emigration
och utanförskap. Charlotte Brady är född 1965 och uppvuxen i

Nyköping. Under flera år var hon bosatt i Brooklyn, NY. I dag bor
hon på Jamaica med man och två barn. Charlotte Brady har tidigare

gett ut diktsamlingarna Och den fula ängelen föll (1997) och
Villfarelser (2000). 
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