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Samuel Riba drev länge ett ansett förlag i Barcelona, men ett personligt sammanbrott har nu tvingat honom till
en för tidig pensionering. Utan sina författare och sina böcker vet han inte längre vem han är, och den digitala
eran tycks inte ha någon plats över för en gammal beläst förläggare. Efter en ovanligt intensiv dröm
bestämmer sig Riba för att åka till James Joyces och Ulysses hemstad Dublin för att där hålla en
begravningsceremoni för den tryckta boken. I ett Barcelona där regnet aldrig slutar falla, i ett Dublin lika
konkret som drömskt, ter sig gränserna mellan Riba och de vänner och litterära gestalter han omger sig med
allt otydligare.
Dublinesk är en förunderlig roman som kretsar kring hur litteraturen och livet frambesvärjer varandra.
Enrique Vila-Matas har givit ut över tjugo romaner, och anses vara en av den spanskspråkiga världens största
författare."Vila-Matas har skapat ett mästerverk."The Times Literary Supplement
Enrique Vila-Matas är född 1948 i Barcelona, där han fortfarande bor.
Han debuterade 1973, och är idag en internationellt uppmärksammad författare som översatts till över trettio
språk. I sitt skrivande blandar Vila-Matas ofta fiktion, essä och biografi. Han är en av grundarna av
Finnegans-ordern, vars medlemmar varje år samlas för att delta i Bloomsday i Dublin."Utan tvekan Spaniens

mest betydande samtida författare." The New Yorker
Med erfaring fra utallige livekonserter på små og store scener over hele vårt vidstrakte land og en bachelor
(honours) i musikk fra Liverpool Institute of. B [Engelsk] Det engelske navnet på tonen H, eller akkorden H
dur. På norsk betyr B en H som er senket en halv tone, som på engelsk kalles Bb. A glimpse of future (The
Matrix and Star Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som framtidsspekulerende filmer, samt dveling
rundt virkemidler i futuristisk film. Det er et menneske. Et levende, nakent, blåfrossent spedbarn. “Ser jeg
syner”? tenker Schou Nilsen.
“Har jeg blitt gal?” Nedtelling begynner; Postkort - Roald Amundsen's fødested, Tomta, Hvidsten, Borge i
Østfold Kjøp nå: 2017-06-08 21:30; Pilleboks: 2017-06-08 21:35 "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av
"1984" på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren George Orwell. Analyse/tolkning Alt du trenger å vite
om festivaler – året rundt. Hjem; Norske festivaler; Utenlandske festivaler; Om tjenesten; Norske festivaler.
Her finner du en komplett. Bokhøst, platehøst og spillehøst! September betyr bokhøst, og for Publiners sin del:
Platehøst og spillehøst! For å ta bokhøsten først: Selveste Ola Bremnes. Doserne AS Stillas, tilbyr montering
& utleie til konkuranse dyktige priser i hele østlands området.
Vi har diverse deler for salg, Ta kontakt for mer info. The Shamrock Pub, Schleppegrells gate 32 ,
Grünerløkka, 0556, Oslo. Tel. 22 38 05 00, E-mail: post@shamrock.no 

