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Globalisering

FINA RECENSIONER FÖR AZAR!
Azar Mahloujian
2002-11-23
Svenska Dagbladet skriver i sin recension den 030109 att "Älskar du någon annan?" är
en bok som påminner läsaren om varför man ska läsa skönlitteratur. Läs hela
recensionen på:
http://www.svd.se/recensioner/HTML/Page3.asp?ID=3018

Flera recensenter ger sitt bifall: enligt Dagens Nyheter har Azar skrivit "en stark roman om
kärlek och flykt" och GP skriver att "Älskar du någon annan?" är en "ytterligt vemodig
kärlekshistoria: en historia om hur två älskande slits isär av makter som obevekligen invaderar
kärlekens och det personliga ödets intimsfär."
Shamsi arbetar som tolk på en flyktingförläggning i Stockholm när hon en dag möter mannen som var hennes
ungdoms kärlek i Teheran, Iran. När hon tänker tillbaka minns hon revolten, fängelset och förföljelserna. Men också
passionen, längtan och den stora besvikelsen när kärleken inte blev det hon hoppats på.
RELATERADE ARTIKLAR OCH VAROR:
OBSERVERA! Följande länkar tar dig från listningen efter intressområde till vanligt läsningsläge eller butiken.
Köp i butiken: Älskar du någon annan?, 150kr

ÖVERSIKT
Läsningen inom detta område är kategoriserat efter följande typer av läsning. Klicka på ditt alternativ.
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LEDARE

Semester i Frankrike
På lördag går jag på semester. Jag och min liebling ska till Frankrike. En bunt böcker, solbad och ljuvliga
middagar från havet med lokalt vin. Kanske någon tur i bergen, annars några veckors skön vila. Det har jag gjort
mig förtjänt av.
Läs mer

Illaluktande argument
EMU omröstningen är i antågande. Det är ännu ett tag tills de tre sista rafflande valveckorna men debatten har
redan tydliga inslag av slutspurtspanik. Bevisen är fotknölsargumenten; nationalismen, rädslan och
dumargumenten.
Läs mer

Acceptera terror
Magnus Linton läser Norman Mailer och förmedlar ett råd till George W Bush och Ariel Sharon.
Läs mer

Du och jag avgör strejken
En ort här, en där. Bara en vecka i taget och många är undantagna. Det är en ansvarsfull förbundsledning i
Kommunal som driver den här strejken.
Läs mer

Snabb återuppbyggnad av Islamic Center!
Förra helgen eldhärjades Islamic Center i Rosengård, en av de viktigaste mötesplatserna för muslimer i Malmö,
Sverige och Norden.
Läs mer

