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Misstag i Moskva är berättelsen om ett gift par som beger sig till Moskva för att besöka makens dotter från ett
tidigare äktenskap och där upplever en kris i sin relation. Mot bakgrund av kalla kriget, med korta glimtar från
sextiotalets Sovjet, utspelar sig en lågmäld historia mellan de två makarna. Det är första gången texten ges ut i
svensk översättning.
Sagt om boken Det är en pärla till relationstragedi [...] en fantastisk novell /DN En underbar långnovell.! [...]
Vilken läsglädje! /författaren Åsa Moberg Boije En elegant liten roman om relationer, politik och åldrande.
/GP En sensationellt bra roman av Simone de Beauvoir! /Bloggaren Bernur Långnovellen är tät men lätt, och
ganska underbar. /Nöjseguiden Om författaren Simone de Beauvoir (1908-1986), var en fransk författare och
intellektuell. Tillsammans med sin livskamrat Jean-Paul Sartre var hon en av den franska existentialismens
viktigaste företrädare. Hon skrev romaner, essäer, biografier, en självbiografi samt monografier om filosofi,
politik och sociala frågor. Simone de Beauvoir är mest känd för sina romaner, däribland Andra blod och
Mandarinerna, liksom för sitt stora verk om kvinnans situation, Det andra könet från 1949, en klassiker inom
feministisk teoribildning. Om uppläsaren Louise Raeder är skådespelerska och sångerska och har medverkat i
ett flertal filmer, bland annat Lasse Hallströms Barnen i Bullerbyn, Ronja Rövardotter och TV-serier som
Goda grannar samt i teaterproduktioner. Louise har läst in bla Sommarhuset av Anna Fredriksson och På fri
fot av Alice Munro för A Nice Noise.
Serien inleds med en tidigare oöversatt kortroman av Simone de Beauvoir, Misstag i Moskva. Sveriges
nättidskrift för kultur. på världsbokdagen den 23 april 2015. fi Heta linjen var en krypterad telefonlinje mellan
Moskva och Washington som under det kalla kriget skulle motverka att man av misstag skulle starta ett
kärnvapenkrig. ] en fantastisk novell' /DN. Loading. COM använder cookies. HBL har träffat Zygar i
Moskva. Läs ett utdrag ur Misstag i Moskva av Simone De Beauvoir. Men det var efter slutspelet i våras som
han gjorde sitt största misstag i livet. 000 kulturartiklar i skilda ämnen. De har varit där tidigare och har fina

minnen från den resan, men den här gången blir det inte lika bra. Fraktfritt över 99 kr Vi har miljontals böcker,
… Det är en pärla till relationstragedi [. [. Årets dagstidning 2016. LitteraturMagazinet – Sveriges nya
litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012.

