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Sangfuglen handler om drengen Jakoba, der vokser op i en by befolket udelukkende af kvinder. Der har været
en samfundsmæssig revolution og alle mænd er blevet jaget på porten. De få der er tilbage bor på byens
bordel, eller som jaget vildt i skovene. Jakoba er i al hemmelighed vokset op midt i alt dette, forklædt som
pige. Men nu er han ved at blive en stor dreng og snart en mand, og hans mor er angst for, at det skal blive
opdaget, at han er af hankøn. Jakoba er begavet med et usædvanligt sangtalent og hans mor har derfor taget
ham ud af skolen og sendt ham til sangundervisning hos byens legendariske sanglærer, Malinovskaja, og
planen er, at han skal kastreres og derefter leve sit liv i byen som sanger og "kvinde". Men det begynder at gå
op for Jakoba, hvordan det hele hænger sammen, og han bliver desuden vild med pigen Tikva - men vil han
nogensinde kunne have et forhold til hende? Jan Roar Leikvolls roman Sangfuglen er den sidste han skrev,
inden han døde i 2014, 40 år gammel. Hans forfatterskab høstede fremragende anmeldelser i Norge, og han
har desuden modtaget en række priser, heriblandt Nynorsk Litteraturpris og Stig Sæterbakkens Minnepris,
hvori juryen bemærkede, at han er en af de mest originale skribenter i norsk samtidslitteratur. Jan Roar
Leikvolls værker har ikke tidligere været oversat.
Eller brug Dankort/Visa/Mastercard. Følg duften i Vildbjerg eller Herning og kom ind og se vores udvalg.

Papir kraven mangler nogle steder, men det falder af. Kay Bojesen Abe Kay Bojesen Abe kom til verden i
1951. Parkering og trafikkbetjent i Lyngdal kommune. Køb Little Sun solcelle lampe og spar 15% som
abonnent på Politiken.
Her hersker de gamle traditioner. Tiden nærmer sig til hele landets unge teenagere skal konfirmeres og det
betyder gavetid. 15 cm lang og der er også opskrift på hvordan man. Sangfuglen Tuva (11) rørte publikum til
tårene - Alle som satt i salen skjønte at dette var noe spesielt de hørte på. Køb Little Sun solcelle lampe og
spar 15% som abonnent på Politiken. Et praktisk bærbart lille nyttigt kunstværk. Hurtig levering. Det var
utrolig vakkert, sier. Bogen rummer 22 opskrifter på legetøj og lækkert udstyr til babyværelset i tidens
pasteller. Pluspris 165 kr.
Gjør dere klare til sommerens store festivalfinale på Helgeland.
Eller brug Dankort/Visa/Mastercard. Betal med mobilen via MobilePay. Sangfuglen Tuva (11) rørte
publikum til tårene - Alle som satt i salen skjønte at dette var noe spesielt de hørte på.

