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Karin Alfredsson följer upp förra höstens succé Skrik tyst så inte grannarna hör (nominerad till Årets bok
2018) med en relationsroman om två kvinnor i Västerbottens inland, i mitten på förra seklet. Om hur det var
och är att tvingas bryta mot normen för att vara sann mot sig själv. Vi har försökt med fri uppfostran. Försökt
med sådant som jag har hört att fröken tror på. Det är sant. Vajlett tror inte på aga. Hon tror inte heller på att
följa bibelorden lika slaviskt som barnen i Granträskåsen är vana vid. Hon vet att det finns föräldrar som
tycker att ungarnas nya skolfröken är alltför slapphänt och inte gudfruktig nog. Men hon står på sig, vänjer
sig nog vid hur sladdret går. Hon är inte den enda det pratas om. Nej, bytelegrafen går även om andra. Till
exempel om den nya postfröken och hennes hår. Rut är den enda kvinnan i byn som är kortklippt, kanske för

att hon inte är rädd för Guds straff.

Träningen har jag fått skjuta på två veckor men nästa vecka fortsätter jag. Alfredsson har totalt skrivit 19
romaner och den senaste Roger och Rebecka kom ut i år. Format Ljudbok CD. Genre Svenska berättare.

Karin Alfredsson Böcker

Antal sidor 25452. Det är självklart att en lärarinna har lägre lön än en lärare och att hon måste flytta ut ur
lärarbostaden när en ny magister rekryteras till byskolan är bara ett par exempel. Det här är en riktigt bra

skildring av hur det kan ha varit att vara homosexuell på femtiotalet i en liten religiös by i Västerbotten. Vikt
150 gr. Det är 1950tal och vi följer en lärarinnas iakttagelser och berättelser om livet och människorna i den
lilla byn Granträskåsen där hon fått tjänst. Språk Svenska. Förlag Bokfabriken. Som trettonåring kom hon till
flickskolan i Helsingborg.Hon gifte sig 1908 med Axel Adler som hon träffat på Alnarps lantbruksinstitut och
de bosatte sig på gården. Roger trivs inte i byn men så kommer Ingeborg och hennes dotter Rebecka tillbaka.
Ändå har de inte hört allt. Handlar om den förbjudna kärleken mellan två kvinnor i Västerbottens inland i

mitten av förra seklet.
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