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Meridian Alice Walker Hent PDF Forlaget skriver: Meridian Hill vokser op i Sydstaterne - i en verden af
racisme, fattigdom og social elendighed. Som syttenårig er hun forladt, bange og alenemor og omtrent lige så
uvidende som sit lille barn. Hendes syn på tilværelsen er begrænset af hendes egne få og barske erfaringer.

Meridians fremtid virker forbi, inden den overhovedet er kommet i gang.

Det hele forandrer sig, da hun en dag begynder at hjælpe til i den lokale borgerrettighedsbevægelse for at se,
hvad slags mennesker de egentlig er. Det kommer til at ændre hendes liv.

Den amerikanske forfatter og aktivist Alice Walker (f. 1944) er født i sydstaten Georgia og har blandt andet
arbejdet som medredaktør af magasinet "Ms" og af det afroamerikanske tidsskrift "Freedomways". I 1982

vandt hun en Pulitzer Prize og National Book Award for sin mest kendte roman "Farven lilla". Alice Walkers
bøger er blevet solgt i store oplag verden over, og hun er bredt anerkendt for sit virke i kampen for

afroamerikaneres rettigheder.
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barske erfaringer. Meridians fremtid virker forbi, inden den
overhovedet er kommet i gang.

Det hele forandrer sig, da hun en dag begynder at hjælpe til i den
lokale borgerrettighedsbevægelse for at se, hvad slags mennesker de

egentlig er. Det kommer til at ændre hendes liv.

Den amerikanske forfatter og aktivist Alice Walker (f. 1944) er født i
sydstaten Georgia og har blandt andet arbejdet som medredaktør af
magasinet "Ms" og af det afroamerikanske tidsskrift "Freedomways".
I 1982 vandt hun en Pulitzer Prize og National Book Award for sin
mest kendte roman "Farven lilla". Alice Walkers bøger er blevet
solgt i store oplag verden over, og hun er bredt anerkendt for sit

virke i kampen for afroamerikaneres rettigheder.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Meridian&s=dkbooks

