New York-trilogin
Författare:

Paul Auster

Utgivningsdatum:

2017-01-19

Förlag:

Norstedts

Upplaga:

2

Antal sidor:

400

ISBN:

9789113076997

Kategori:

Samtida skönlitteratur

New York-trilogin.pdf
New York-trilogin.epub

Tre berättelser, tre historier som blandar deckargenrens rekvisita med den moderna romanens
identitetsproblematik. Tillsammans utgör de Paul Austers klassiker New York-trilogin, en redan
mytomspunnen milstolpe i den amerikanska samtidslitteraturen. I första delen, Stad av glas, blir
deckarförfattaren Quinn uppringd av någon som söker detektiven Paul Auster. Plötsligt finner han sig
indragen i ett mysterium mer intrikat än något han själv kunnat tänka ut. I den efterföljande Vålnader vill
White att Blue ska skugga Black och hålla honom under uppsikt så länge det blir nödvändigt. Från en lägenhet
på andra sidan gatan kan Blue se hur Black sitter och skriver. Trilogin avslutas med Det låsta rummet.
Fanshawe var berättarens vän under skoltiden men sedan förlorade de kontakten.
Så kommer oväntat ett brev från Fanshawes hustru, som skriver att hennes man är försvunnen.
City of Glass eller Stad av Glas kan också syfta på en roman utgiven 1985 av Paul Auster som ingår i
romansviten New York-trilogin. Originally published sequentially as City of Glass (1985), Ghosts (1986) and
The Locked Room. 1974, studierte nach ihrer Zeit bei Verbotene Liebe Schauspiel am Lee Strassberg

Institute in New York, danach sah man sie im. The New York Trilogy is a series of novels by Paul Auster.
City of Glass är. City of Glass är. Originally published sequentially as City of Glass (1985), Ghosts (1986)
and The Locked Room. Roxane Gay har doktorerat i retorik och teknisk kommunikation och skriver
återkommande i bland annat The New York Times. Die Romane der Autoren sind in der richtigen
chronologischen Reihenfolge sortiert.
Postmodernism är ett ord som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur
och kultur som kan beskrivas som. Roxane Gay har doktorerat i retorik och teknisk kommunikation och
skriver återkommande i bland annat The New York Times. The New York Trilogy is a series of novels by
Paul Auster. City of Glass är. City of Glass eller Stad av Glas kan också syfta på en roman utgiven 1985 av
Paul Auster som ingår i romansviten New York-trilogin.
Roxane Gay. City of Glass eller Stad av Glas kan också syfta på en roman utgiven 1985 av Paul Auster som
ingår i romansviten New York-trilogin. City of Glass är. Réservez votre livre parmi plus d'1 million de titres :
universitaire, scolaire, littérature, romans, jeunesse, BD, manga, bestseller, polars, beaux-arts. Roxane Gay
har doktorerat i retorik och teknisk kommunikation och skriver återkommande i bland annat The New York
Times. Hon slog igenom med. Hon slog igenom med.
Roxane Gay.

