Avd. för grubblerier
Forfatter:

Jenny Offill

Forlag:

Adelphi Audio

Oversatt av:

Dahl, Alva

Sprak:

Svensk

ISBN/EAN:

9789188315403

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2016

Avd. för grubblerier.pdf
Avd. för grubblerier.epub

Avd.
för grubblerier är en roman om ett äktenskap och om det svåra i att hålla fast vid varandra när livet inte blev
som man föreställt sig. Berättaren i Jenny Offills lyriska, sorgsna och roliga roman är en författare som
överrumplades av kärleken i vuxen ålder.
Ett giftermål, ett kolikbarn och en inställd roman senare har de första årens intensitet ersatts av avstånd.
Maken har en affär med en yngre kvinna och nu befinner sig hustrun på en annan plats, undrande och ensam.
Avd. för grubblerier är den avsändaradress som makarna brukade använda i sina brev till varandra. Nu
grubblar hustrun över vad som har fört dem hit.
Med humor, ett gnistrande bildspråk och sällsam skärpa berättar Offill en rafflande äktenskapsroman som
verkar långsamt och kraftfullt. Längs vägen åkallar hon Kafka, Rilke, ryska kosmonauter och stoikerna, och
fångar ett livs alla skiftningar mellan mörker och ljus.
Jenny Offill är författare till Last Things (1999) och Avd. för grubblerier ("Dept. of Speculation" 2014), som
blev utnämnd till en av årets bästa böcker av mer än 20 publikationer, däribland New York Times. Romanen
blev hennes internationella genombrott. Hon bor i New York där hon undervisar i skrivande vid
Columbiauniversitetet.
Avd. för grubblerier. Jenny Offill. 159 kr. Last ned Amt für Mutmaßungen. Jenny Offill (Innbundet) 145 kr.
Kjøp Operatør Hvilken operatør du ønsker å bestille Avd. för grubblerier.
Jenny Offill. Lydbok-CD. 2016. Legg i ønskeliste. Last Things. Vintage Contemporaries. Jenny Offill. Heftet.
2015 Vintage Contemporaries. Legg. Avd. för grubblerier. Bli abonnent Last ned appen Løs inn

kampanjekode Spørsmål og svar Blogg Storytel på Facebook Storytel på Twitter Storytel på Instagram Om.
Avd.
för grubblerier. Jenny Offill.
159 kr. Last ned Sjukhusmysteriet. Martin Widmark. 79 kr. Last ned Fiendens fiende. Jan Guillou. 129 kr.

