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Rachel Kushners kritikerroste Flammekasterne er en spennende og fryktløse fortellingen om New Yorks
kunstverden og det italienske undergrunnsmiljøet på 1970-tallet. Det er en politisk roman, en feministisk
roman, en sexy roman - og en slags thriller.
Året er 1975, og Reno er ankommet New York for å gjøre sin fascinasjon for motorsykler og fart om til kunst.
Møtet med metropolen sammenfaller med en eksplosjon av aktivitet i kunstverdenen. Flere kunstnere har tatt i
besittelse et forlatt og industrialisert SoHo og igangsetter aksjoner i East Village, i et forsøk på å viske ut
grensene mellom liv og kunst, sannhet og iscenesettelse.
Reno treffer en gjeng unge drømmere, og snart begir hun seg - lidenskapelig, tynnhudet og uforferdet - inn i et
forhold til en kunstner ved navn Sandro Valera, en opprørsk arving til et italiensk dekk- og
motorsykkelimperium. Reno og Sandro reiser til Italia for å besøke hans familie, og Reno slutter seg til
medlemmer av den radikale bevegelsen som dominerte Italia på syttitallet.
Flammekasterne er en intenst besnærende utforskning av mystikken knyttet til det feminine, bedrag og
terrorisme. Historier, anekdoter, teatralske monologer, intenst innbilsk oppspinn og ulykksalige eventyr bukter
seg av sted, og i sentrum for det hele en ung kvinne på randen. Denne spennende og fryktløse fortellingen er

en stor amerikansk roman av en forfatter med oppsiktsvekkende talent og fantasi.
Rachel Kushners tekster er blitt publisert i bla. New York Times, Paris Review og The Believer.
Debutroman, Telex from Cuba (2008), ble nominert til bla National Book Award.
Flammekasterne er hennes internasjonale gjennombrudd. Den høstet strålende kritikker over hele USA da den
kom ut i 2013, og den var på kortlista til The National Book Award..Rachel Kushner bor i Los Angeles.
REGELBAU Tyske standarder for bunkere Av Erik Ettrup og Erik Hårberg Bakgrunnen for Regelbau
Tyskerne konstrukterte en mengde forskjellige bunkere og disse bunkerne. Lokale nyheter, sport, kultur,
næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye mer

