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Gårdarna är klädda i asfalt, höghusen är av betong och ansiktena hårda som sten. Stället heter Gårdsten. I
taggbuskarna finns pantburkar, på gatorna fimpar. Tonåringarna hänger på det halvtomma torget och i

trappuppgångarna. Mammas mopp målar råa åttor i snabb takt, våning för våning, sveper runt fyllot som
säckat till sömns, hugger mot hörnen och listerna. I taken syns tändarbrända prickar, på väggarna och fönstren

snorloskor, snusprillor och sparkmärken.Ungpundarna kan karate. De har knivar. Papperskorgen på
skolgården brinner. Miira håller i en trimmad tändare. Hon sparkar till Vera, som sparkar tillbaka. Skrattar så
att tårarna rinner.Miira är inte som de andra tjejerna i finneklassen. Hon väjer inte för konflikter, vägrar låta

någon bestämma över sig och väljer särskild matte när de andra väljer allmän. Hon tänker inte bli
trappstädare, utan statsminister eller hjärnkirurg. Miira är född i Sverige. Trots det ses hon som invandrare

och måste läsa svenska som andraspråk i skolan.

Romanen utspelar sig i Gårdsten och Bergsjön på 1980talet. Hvordan kjennes det når du er et barn som lever
med vold hjemme? Hva tenker barn og. Fuck skolan niorna i förorterna om skolan och skolpolitiken med
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Med en stolthet som en indianhövdings och en . et finns inget roligare än att läsa begåvade debutanter. I
Ingenbarnsland kombinerer debutanten Eija Hetekivi Olsson språklig nyskapning med den nære svenskfinske
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migrasjonshistorien og arbeiderhistorien. Den handlar om modiga och upproriska Miira som vägrar att
acceptera orättvisorna i skolan och samhället. Ladda ner PDF Läs online. Hämta Ingenbarnsland pdf Eija
Hetekivi Olsson. av Eija Hetekivi Olsson Prosa. Ingenbarnsland pdf ladda ner gratis . Hetekivi Olsson Eija
1973 författare Alternativt namn Olsson Eija Hetekivi 1973 ISBN 38544 Publicerad Stockholm Norstedt

2012 Tillverkad Finland Svenska 331 s. Miira the Alien Språk och Identitetsbildning i Eija Hetekivi Olssons
Ingenbarnsland och Miira.
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