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En mor blomstrar som singel, en far åldras och ber sin vuxne son
smörja hans rygg med kokosdoftande solkräm. En hustru har mer
plats när mannen är borta hemifrån, en dotter är plötsligt en kvinna
som bäst skulle passa på en röd vespa, en tidigt världsvan son är

klokare än sin sin far.

I Mamma november. Åtta betraktelser handlar det om familjen, den
enhet som varken kan väljas eller väljas bort. Hur går det med

förväntningarna på de närmaste när man förändras, utvecklas, blir
äldre?

När far inte var där fick mor kraften tillbaka. Kraften att sörja.
Kraften att leva. När han inte var där längre med sina värkande ben,
med sin söndriga strupe, och sin leda. Hon fick sina år tillbaka, och

de blev fler och fler.

Peter Sandström (1963) är född och uppvuxen i Nykarleby. Han är
student från Nykarleby gymnasium (1982) och har avlagt

journalistexamen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid



Helsingfors universitet (1987). Sedan år 1989 är Sandström bosatt i
Åbo.

Redan i Peter Sandströms första novell heter huvudpersonen
»Sandström». Under författarskapets gång fortsätter han att leka med
den egna identiteten och fakta ur det egna livet. Peter Sandströms
Nykarlebybakgrund, hans barndom, föräldrar, syster, utflyttning till
Åbo, familjebildning och författarskap fiktionaliseras och får de mest

överraskande utlöpare. - Det började som en lek och ett sätt att
komma närmare mina fiktiva gestalter. Numera är det en teknik och
ett sätt att tända på det jag håller på med, förklarade Peter Sandström

i en intervju gjord av Annika Hällsten i Hbl 2012.
Ur Tuva Korsström: Från Lexå till Glitterscenen

Pris

Sandström belönades med Runebergspriset 2017 för Laudatur med
motiveringen:

Laudatur är en frustande munter, avväpnande melankolisk och till sitt
språk spänstigt rotknölig roman full av hemliga tankegångar.
Laudatur är en studie över tidens gång och tidernas gångar in

varandra, dagarnas oändligt skiftande tempo. Det är en studie över
språket och tystnaden, människan i beröring med andra människor
och världar. Laudatur utforskar livet, människans årstider och vår

egen dödlighet. Vi får se människan precis sådan som hon är, rik i all
sin otillräcklighet. Laudatur är framför allt en studie över den

kärlekande människan, all den kärlek som fyller ett liv.
Laudatur nominerades till Finlandiapriset 2016.

Juryns motivering: I Peter Sandströms roman möter vi ett
persongalleri som liknar det i Transparente blanche, som utkom för

två år sedan. Personernas bakgrund är ändå annorlunda på ett
spännande sätt. Peter fyller och tömmer tvättmaskinen och önskar att
hans fru skall återvända hem. Utöver nutidsplanet upplever vi en

augustivecka i Nykarleby 1988. Far ska snart gå i pension, det är en
märklig tid, och under en kort period talar far inte dialekt utan endast
högspråket. Sandströms språk är transparent, filosofiskt och varmt.
Sandström har även nominerats till Nordiska rådets litteraturpris

2015.

Verk

Mamma november (2018)

Laudatur (2016)

Rööluvån (2015)

Transparente blanche (2014)



Till dig som saknas (2012)

Gigant (2008)

Manuskript för pornografiska filmer (2004)

Syster Måne (2001)

Plebejerna (1998)

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

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Mamma november : åtta betraktelser&s=sebooks

