Lysår
Forfatter:

James Salter

Forlag:

Arneberg Forlag

Originaltittel:

Light years

Oversatt av:

Lund, Eve-Marie

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

404

ISBN/EAN:

9788282200295

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2013

Lysår.pdf
Lysår.epub

I det vakre huset ved Hudson-elven, ikke langt fra New York City, bor Nedra og Viri med sine to barn, hund
og ponni. De er paret som alle misunner. Middagsselskapene er intime og festlige, vennene er spennende og
kunstneriske. Idyllen er komplett, men lyset blekner litt etter litt . i takt med idealene som forvitrer, for hvert
år som går. Det er et godt ekteskap, men samtidig et mindre godt ekteskap og plutselig er det intet ekteskap.
Deretter følger vi Nedra og Viri, hver for seg. James Salter er opptatt av nyansene i det indre, tette livet
mennesker imellom. Her retter han søkelyset mot det underliggende ingenting mellom to mennesker . og
trenger seg inn under den forskjønnede overflaten via en strøm av både flyktige skisser og sylskarpe bilder,
der den røde tråden er av og til vanskelig å få øye på. Susan Sontag hevdet at «Salter belønner spesielt dem
som opplever lesing som en intens glede» og Richard Ford kaller ham bare «mesteren».
Velkommen til Laser Tone Vi er totalleverandør med salg, service og support av MFP, print- og
kopiløsninger! - Vår erfaring din fordel! Bare det beste er bra nok. Total Body Laser har som mantra at vi
alltid skal ha det siste og beste innen medisinsk og kosmetisk laserbehandling. Låser og Alarmer får du hos
MC-senteret! Stort utvalg av MC-utstyr. Gode priser. Fri frakt. 30 dager full returrett. Prøv vår nettbutikk!
TrioVing er totalleverandør av sikkerhet – fra enkle, mekaniske låser og beslag, via motoriserte låser og
dørautomatikk – til avanserte, elektroniske. Oslo hudlegesenter er et privat eid hudlege senter sentralt i Oslo.
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gang du kjeder deg! Test deg selv og vennegjengen; hvem kommer vinnende ut? Laser kan erstatte bruk av
medisiner i behandling av nakkesmerter, og er nesten uten bivirkninger. For første gang i medisinsk historie er
effekten av. Laseroperasjon av øyet? SynsLaser i Oslo og Tromsø tilbyr cTEN øyelaser, en berøringsfri,
tryggere og mer skånsom form for laseroperasjon. Les mer her >> Laserbehandling av øye, nærsynthet og
skjevehornhinner? Hos SynsLaser i Oslo og Tromsø kan du få berøringsfri laserbehandling. Bestill
forundersøkelse >> 29.03.2017 Gode produkter for penger og. Laser trykk generelt forstå at levere gode
produkter, på en trans.

