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Handlingen Sara Mannheimer boken PDF När Sara Mannheimer debuterade med Reglerna 2008 hälsades hon
av en entusiastisk kritikerkår som en självklar och särpräglad litterär röst. Hon tilldelades bland annat Borås
Tidnings debutpris, med motiveringen: ”För en skärvigt och nervigt sårbar roman som rör sig med lätthet och

humor på den glasvassa eggen mellan frihet och ångest.”2011 kom hennes efterlängtade andra roman:
Handlingen.Vi minns riterna och den magiskt realistiska blicken på vardagen från Reglerna, kvinnorösten
som manar fram en lyrisk språkvärld rik på allmängiltiga besvärjelser och existentiell längtan. Också

Handlingen är en poetisk skildring av en kvinnas kamp för att betvinga sin verklighet, skapa mening. Här
finns ett Hem, med kök, mellanrum, inre rum och inte minst: ett bibliotek. I sin dråpliga strävan att övervinna
sina bildningskomplex, sin överdrivna respekt för och ambivalenta dragning till böckerna, går en stor del av
berättarjagets liv ut på att erövra ”Ryggarnas” värld, något hon måste klara förutan, ja rent av bättre, än de

invigda vilka också råkar vara hennes närstående. Hon måste skrida till Handling! Samtidigt som vi skrattar åt
jagets vedermödor att gå i bokstavlig närkamp med världslitteraturen läser vi en skärande vacker och poetisk
skildring av sorgen kring ett förlorat barn. Men i tomheten efter det som icke blev suddas de skarpa gränserna

mellan liv och dikt ut och en öppning skapas för litteraturens kraft och okontrollerbara möjligheter.För
Handlingen mottog Sara Mannheimer European Union Prize for litterature 2012. Den har sålts till ett antal
länder, utkom på rumänska 2013 och kommer under 2015 att ges ut på danska (i översättning av Ann-Marie

Bjerg) och på litauiska. Den var även nominerad till Sveriges Radios Romanpris. 
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röst. Hon tilldelades bland annat Borås Tidnings debutpris, med

motiveringen: ”För en skärvigt och nervigt sårbar roman som rör sig
med lätthet och humor på den glasvassa eggen mellan frihet och
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verklighet, skapa mening. Här finns ett Hem, med kök, mellanrum,
inre rum och inte minst: ett bibliotek. I sin dråpliga strävan att
övervinna sina bildningskomplex, sin överdrivna respekt för och

ambivalenta dragning till böckerna, går en stor del av berättarjagets
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åt jagets vedermödor att gå i bokstavlig närkamp med
världslitteraturen läser vi en skärande vacker och poetisk skildring av
sorgen kring ett förlorat barn. Men i tomheten efter det som icke blev
suddas de skarpa gränserna mellan liv och dikt ut och en öppning
skapas för litteraturens kraft och okontrollerbara möjligheter.För
Handlingen mottog Sara Mannheimer European Union Prize for

litterature 2012. Den har sålts till ett antal länder, utkom på rumänska
2013 och kommer under 2015 att ges ut på danska (i översättning av
Ann-Marie Bjerg) och på litauiska. Den var även nominerad till
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