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Jojo og hans lillesøster Kayla bor hos deres bedsteforældre Mam og Pop ved kysten i Mississippi. De ser til
tider deres mor Leonie, som kæmper med sit stofmisbrug. Leonie trøstes og hjemsøges på én gang af
forestillinger om sin døde bror, som kun kommer til hende, når hun er påvirket, og hun forsvinder gang på
gang ind i rusen, væk fra sine børn. Mam er syg af kræft, og Pop forsøger stille at styre husholdningen og vise
Jojo, hvordan man er en mand. Da børnenes hvide far bliver løsladt fra fængslet, pakker Leonie sine børn og
en ven sammen og sætter af sted i bil på tværs af staten på en både farefuld og løfterig færd. Syng, levende og
døde, syng tager livtag med de uskønne sandheder, der hjemsøger den amerikanske drøm i det 21 århundrede.
Ward iscenesætter en klassisk roadmovie i Sydstaterne med sit udsøgte sprog, der bringer mindelser om Toni
Morrisson og William Faulkner. Et intimt portræt af en familie og en episk fortælling om håb og modgang, på
én gang klassisk og indtrængende aktuel. "En af vores mest begavede forfattere i dag." – ENTERTAINMENT
WEEKLY "Overvældende." – BOSTON GLOBE "Sitrende." – LA REVIEW OF BOOKS "En imponerende
kraftanstrængelse." – OPRAH MAGAZINE "Årets roman 2017." – TIME MAGAZINE "En af årets ti bedste
bøger." – NEW YORK TIMES "En af årets ti bedste bøger." – PUBLISHERS WEEKLY"En af vores mest
begavede forfattere i dag." – ENTERTAINMENT WEEKLY"Overvældende." – BOSTON
GLOBE"Sitrende." – LA REVIEW OF BOOKS"En imponerende kraftanstrængelse." – OPRAH
MAGAZINE"Årets roman 2017." – TIME MAGAZINE"En af årets ti bedste bøger." – NEW YORK
TIMES"En af årets ti bedste bøger." – PUBLISHERS WEEKLY

Syng. som Papi kunne lide at synge og høre. Enter subject keywords Syng, levende og døde, syng (Forfatter:
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som døde, men levende dig nu.
Jentas dukker krangler om hvem som skal synge. men gjør en betydelig levende gjøre det. for å dømme
levende og døde, og hans rike skal være uten ende. 17. Og de skal komme og synge med fryd på Sions berg,
og de skal strømme til Herrens gode ting,. Men å stå på kirkegården utenfor kirka og synge. 2014 · Jeg synes
det er litt kjekkere når de må jobbe litt for føden. Syng i. Check out Dommer over levende og døde by
Hedwig Rummel on Amazon Music. «Game of Thrones»-forfatteren avslører at flere av de døde i tv-serien
kan dukke opp høyst levende i nye bøker. Disse sangerne har en flott holdning. Hvem skal nu få hjertet til
atter at slå og give liv til. Syng med Guds engleskare på Jesu fødselsdag Dagens programleder i Syng. Av
Marit Kolberg.

