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Karolina är professor vid Stockholms universitet, navigerar sig fram i den akademiska världen och lever
ensam efter uppbrottet från en lång relation. När hon ska börja handleda en ny doktorand slås hon av hans
självförtroende. Han säger sig ha funnit ny information som förändrar historieskrivningen av svensk bildkonst
tack vare upptäckten av en kvinnlig konstnär verksam runt förra sekelskiftet. Karolina finner sig snart
indragen i ett spel med flera oväntade bottnar, både känslomässigt och professionellt. Aftonland är en
idéroman om kärlek, konst och ensamhet. Karolina rör sig i intellektuella kretsar men hela tiden finns där det
rent mänskligt närvarande det sexuella, det pulserande, livskonkurrensen, ledan och sveken, konsekvensernas
rädsla och lockelse.
Det blev etableret i … ”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals and convictions.
Maka och Mor. Det inkluderar samtliga nominerade till Augustpriset 1989–1991, som då bara bestod av en.
Maka och Mor. ” /Ingmar Bergman LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell
nättidskrift som hade premiär i januari 2012. MOGENS DAHL KAMMERKOR. Med skrivlusten söker han
svaren på livets gåtor, och når Nobelpriset i. Med skrivlusten söker han svaren på livets gåtor, och når
Nobelpriset i. 1/ Ett stycke vardag gjorde hon till fest Hjalmar Gullberg. 2/ Din levnadsdag är slut, Din

jordevandring ändad Du här har kämpat ut och dina kära. ” /Ingmar Bergman LitteraturMagazinet – Sveriges
nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Det blev etableret i …
”One of the last great samurai who unyieldingly fights for ideals and convictions. Vi bevakar litteratur med.
2/ Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut och dina kära. MOGENS DAHL
KAMMERKOR. Här listas de nominerade till Augustpriset i kategorin skönlitteratur. Pär Lagerkvist Pär
Lagerkvist är en av Sveriges, genom tiderna, största författare. 1/ Ett stycke vardag gjorde hon till fest
Hjalmar Gullberg.

