M Train
Forfatter:

Patti Smith

Forlag:

Brombergs

Originaltittel:

M Train

Oversatt av:

Danielsson, Ulla

Sprak:

Svensk

Antall sider:

277

ISBN/EAN:

9789173376914

Kategori:

Språkog Reiseskildringer

Utgivelsesar:

2016

M Train.pdf
M Train.epub

Ny bok av rockstjärnan och författaren till bästsäljande Just Kids!
M Train börjar och slutar på ett café i New York som har blivit som ett andra hem för Patti Smith. Vid sitt
stammisbord i hörnet dricker hon sitt kaffe, gör små anteckningar på servetter, läser böcker och reflekterar
över minnen och drömmar, om det som gått förlorat.
Med en mild melankoli söker hon tröst i poesin och reser över världen i de stora författarnas fotspår. Hon
bjuder också på unika scener från sitt tidigare liv i Detroit med maken Fred Sonic Smith, små stunder av ren
lycka och villkorslös kärlek.
Det här är en bok för alla som älskar att tillbringa en eftermiddag på ett café, djupt försjunken i bok.M Train
är en personlig och poetisk berättelse om livet, konsten och kärleken.
Pressröster
Patti Smith

Patti Smith är författare, artist och konstnär. Hon fick sitt stora genombritt på 1970-talet för sitt
revolutionerande sätt att smälta samman poesi och rockmusik. Hon har spelat in tolv album, bland demHorses,
som Rolling Stone utsett till ett av de mest hundra betydelsefulla albumen genom tiderna. 2011 emottog hon
Polar Music Prize. Hon hade sin första utställning med teckningar på Gothham Book Mart 1973. Hon är
författare tillJust Kids, för vilken hon tilldelades National Book Award. Patti Smith gifte sig 1980 med den nu
bortgångne Fred Sonic Smith. Tillsammans har de sonen Jackson och dottern Jesse. Patti Smith bor i New
York.
»Det ett poetiskt mästerstycke Patti Smith skrivit, boken är också rikt illustrerad med svartvita bilder som hon
själv har tagit. Jag känner mig utvald som får läsa, det är en djupt rörande bok skriven av en av de mest
fantastiska artister som vi fortfarande har i dag.«
- Dala-Demokraten
»Den lätta handen och de luftiga tankefigurerna till trots är M Train ändå en anspråksfull bok - om man ska
försöka hitta ett grundläggande tema kan det i hög grad sägas vara konstens och kulturens betydelse.
-Svenska Dagbladet
»Patti Smith är till exempel bra på att sätta ord på ensamheten. Om att resa helt själv över halva jordklotet bara
för att besöka en beundrad författares gravplats en gång till. Och om vad den ensamheten gör med tankarna,
känslorna och längtan.«
-Kulturnytt
»Som läsare har jag ofta trevligt i Smiths sällskap, hon har ett rörligt intellekt, är allmänbildad och i bland lite
flummig på ett ganska charmigt sätt.«
-Dalarnas Tidningar
»M Train är en njutning för läsaren som vill gå i pilgrimen Patti Smiths fotspår, men också för den som saknar
en värld där poesi fortfarande är blodigt allvar, där det är okej att känna naiv, ocynisk vördnad. Och trots att
hon inte verkar ha mycket till övers för den moderna tiden och har lämnats här med min längtan efter hur
saker och ting var tecknar hon ett kvinnoporträtt som är alltför sällsynt. En renässanskvinna och modern flanör
som planlöst vandrar och betraktar, upphöjd och oberörd av omvärldens objektifierande blickar.«
-ETC
»Patti Smith får de märkvärdigaste saker att framstå som självklara samtidigt som hon kan förundras över till
synes alldagliga detaljer. Och även om "M Train" inte är lika gripande som "Just kids" är det en tämligen
oavbrutet stimulerande och oförutsägbar läsning. Det finns ett så avslappnat tonfall i Smiths berättarstil att
skönheten i somliga formuleringar blir alldeles överrumplande.«
-Kristianstadsbladet
Kjøp 'M train' av Patti Smith fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige:
Innbundet, E-bok, Heftet 9788252193626 Bli med inn i Patti Smiths verden. Bokanmeldelse: Patti Smith: «M
Train» This book is so honest and pure as to count as a true rapture Joan Didion Patti Smith has graced us with
a poetic masterpiece, a rare and privileged invitation to. På nsb.no er periodebillett tilgjengelig på visse
strekninger på Østlandet og i Hordaland. M train (Heftet) av forfatter Patti Smith. Biografier og memoarer.
Pris kr 169. Se flere bøker fra Patti Smith. M Train Smith, Patti Veil. pris. 249,-Pris. 175,-Spar. 75,- Format.
E-Bok eller. E-bøker legges automatisk til i bokhyllen i ARK-leseappen din og kan også lastes. På Ruter.no
finner du rutetider, reiseplanlegger og billettinformasjon for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Forlagets
omtale: M train er ei kraftfull og rørande memoarbok om sakn, sorg, forsoning, håp og inspirasjon. Boka
startar i den vesle Greenwich Village-kafeen der. M Train (Innbundet) av forfatter Patti Smith. Pris kr 229. Se
flere bøker fra Patti Smith. Train-O-Matic; Ane Model; Bachmann Digital; Tilbehør.
Elektrisk. Lamper og belysning;. Ledning, Dobbel, 0,25 mm², 5 m spole.
kr 48,00. Forhåndsbestill. Noch.

