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1947. Her begynder nu Elisabeth \u00c5sbrink Hent PDF George Orwell arbejder uafbrudt ved

skrivemaskinen i kalkstenshuset, han kædeskriver, kæderyger, kædehoster. Christian Dior præsenterer sin
første kollektion, The New Look. En komité har fire måneder til at finde løsningen på Palæstina-problemet.
Simone de Beauvoir oplever sit livs kærlighed, aldrig har hun følt sig så afhængig af nogen mand, da hun
begynder at skrive feminismens bibel, Det andet køn. Europas fascister og nazister samles efter det store
nederlag. Hasan Al-Banna, søn af en egyptisk urmager, vil stille tiden efter islam og puster liv i begrebet
jihad. Året er 1947. Alt er i bevægelse. En tiårig dreng i en flygtningelejr træffer en beslutning, der ændrer
hans liv. Han flygter siden til Sverige og får en datter, Elisabeth. Alt kan stadig blive anderledes. Den

prisbelønnede svenske forfatter Elisabeth Åsbrink har skrevet en kalejdoskopisk, tankevækkende og dybt
personlig historie om 1947, en verden af i går og i dag, hvor ideer om demokrati og deltagelse fødes og dør i

samme øjeblik. Hvor en gammel orden falder, og en anden tager over. Det er vores tid, nu.
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