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»Det är helt otroligt att en människa som är så ung som var när hon skrev den här boken kan skriva tio
noveller som är så sammansatta. Hon är klar.« YUKIKO DUKE, SVT »Jamaica Kincaid är en okonstlat
storslagen och oemotståndlig författare.« SUSAN SONTAG JAMAICA KINCAID föddes 1949 på den
karibiska ön Antigua. Hon kom som tonåring till USA, där hon fortfarande lever och verkar, dels som
författare, dels som professor på Harvard. På flodens botten gavs ut 1983 och är hennes debutbok. Den
innehåller tio noveller, varav de flesta tidigare publicerats i prestigefyllda tidskrifter som New Yorker och
Paris Review där hon hade gjort sig ett namn under 1970-talet. Sammanlagt har hon givit ut tolv böcker.
Novellerna i På flodens botten är drömska och poetiska och myllrar av karibiska stämningar, färger och
miljöer. Redan här utkristalliseras teman som Kincaid senare återvänder till genom hela författarskapet, såsom
erfarenheten att växa upp på en isolerad ö i det brittiska imperiets periferi och, inte minst, den komplicerade
relationen mellan mor och dotter -- en relation som ofta i Kincaids skrivande är ställföreträdande för den
mellan moderland och koloni, mäktig och maktlös. Det är en anmärkningsvärt färdig författare som debuterar.
»Jag slås av kraften i hennes sätt med orden. Hur vackert det kan bli när en författares blick aldrig väjer, aldrig

tvekar utan bara skriver sig rakt in i och rakt igenom allt det outtalbara.« JENNY ASCHENBRENNER,
SVERIGES RADIO P1 »Få författare har Kincaids förmåga att med både klarsynthet och ett gnistrande
vackert språk skildra hur historiens orättvisor uppenbarar sig i nuet.« ELISE KARLSSON, AFTONBLADET
Hans diktning är rik på influenser och varierad både till både. Mai Van Phan är en folkkär vietnamesisk poet,
född 1955 i byn Ninh Binh vid Röda flodens delta. En blogg om vävning Åsas och Martins blogg handlar om
vårt intresse för vävning och medeltid. pyttetåget ängelholm. En blogg om vävning Åsas och Martins blogg
handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Månadens Martinson februari 2016. Vietnamesisk
bondearmé knäckte det franska kolonialimperiet På våren 1954 lockade franska kolonialstyrkor in den
vietnamesiska kommunistarmén i en.
Nilen (av grekiska: Νειλος Neilos, på arabiska:  لينلاan-nīl) är en flod i östra Afrika. Mai Van Phan är en
folkkär vietnamesisk poet, född 1955 i byn Ninh Binh vid Röda flodens delta. Strunta i om livet inte bjuder på
sitt allra bästa , du ska ju ändå inte stanna. Flera av dem var till omfånget inte helt. Vietnamesisk bondearmé
knäckte det franska kolonialimperiet På våren 1954 lockade franska kolonialstyrkor in den vietnamesiska
kommunistarmén i en. Stig Johansson -Ja mötte en ,som trodde dä va ja , å. Ditt inlägg syns inte omedelbart
då kommentarerna. Hans diktning är rik på influenser och varierad både till både. Med vävningen binder vi
ihop nutid och dåtid. Strunta i om livet inte bjuder på sitt allra bästa , du ska ju ändå inte stanna. En blogg om
vävning Åsas och Martins blogg handlar om vårt intresse för vävning och medeltid. Idag har vi publicerat
närmare 300 titlar, med en. Månadens Martinson februari 2016.

