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Vinnare av Augustpriset 2019 - Årets skönlitterära bok Osebol är en berättelse om vår tid. En litterär
sensation från världens mittpunkt. Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. I boken möter läsaren så
gott som alla byns vuxna invånare, intervjuade av Marit Kapla som själv är uppvuxen där. Osebol är en

säregen läsupplevelse som saknar motsvarighet. Intervjuerna har kokats ned till lyriska vittnesmål som går
rakt in i hjärtat. Boken blir till ett slags prisma som kastar nytt ljus på livet. Det är är färgsprakande, levande
och lämnar ingen läsare oberörd. Det ska jag tala om för dig att mitt liv har varit som Värmland. Berg och

dalar. Det har gått upp och ner.

SE from Osebol. about 1 week ago. Augustprisade Osebol på vårturné. Public Hosted by United Stage and
Teg Publishing.

Osebol,Marit Kapla,Kapla

She has interviewed almost all of the approximately 40 grown inhabitants between the ages of 18 and 92. Jan
10 2021 Rent from people in Osebol Sweden from 20night. Marit Kapla som själv växte upp i byn har träffat
alla som bor där och intervjuat dem om bygden livet och annat som rör sig i deras huvuden. With a spacious
kitchen and lounge Rosa Huset Osebol has been decorated in a homely style including a flatscreen TV and a

selection of books. Surrounded by landscaped gardens and just 200 metres from. Osebol är en by vid
Klarälven i norra Värmland. The tour which lasted for 5 days went along Klarälven from the village of Osebol
to Gunnerud with three stops along the way for overnight sleeping on the raft. Poet accuses Penguin editor of
assault Poet Amy K Blakemore has accused Penguins poetry editor Donald Futers of. Forfatter Marit Kapla

som selv har vokst opp i Osebol.
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