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PATRICK MODIANO BLE TILDELT NOBELPRISEN I LITTERATUR I 2014.
Nice i regn. En stor diamant. Et ungt par. En forsvinning. Det er dette som danner utgangspunktet for
fortellingen i Patrick Modianos Søndager i august.
Det er høst, snart vinter, i Nice. Jean bor i et nedslitt hybelhus, og er i ferd med å miste jobben i et
bilverksted. Gjennom hans refleksjoner, minner og erindringer får vi innblikk i en dramatisk historie etter
hvert som han forsøker å få klarhet i hva som har skjedd, hvorfor han er der han er og hvor han er på vei.
"Den vemodige, mystiske parisertåkens dikter", har Patrick Modiano blitt omtalt som. Det er en treffende
karakteristikk. Modianos personer er lett gjennomsiktige, nesten uhåndgripelige. Det er mer steminger enn
handlinger som skildres. Allikevel ligger det en dramatisk historie skjult under overflaten.

"I den både lettleste, elegante og spennende boken ... trekker han leseren med, kritt for skritt gjennom gatene,
fra fortellingens overflate innover mot kjernen … Modiano er en mesterlig skildrer av stemninger." Sissel
Lange-Nielsen, Aftenposten
"Et foruroligende isfjell av en roman - denne lille bok - der de ni tiendeler som ligger under som en mørk
anelse blir viktigere enn det som blir fortalt." John Stanghelle, Vårt Land
"En roman om Kjærligheten og Livet." jos, Dagen
"Modiano makter å skape en særegen, fortettet atmosfære som gjør bøkene hans svært fascinerende å lese."
Torbjørn Trysnes, Fædrelandsvennen
"Et nytt, neddempet mareritt signert Modiano. en skinnende hvit prosa, med en fallgruve i hver eneste
setning!" Le Nouvel Observateur
Her kan du se hvordan været blir i Roma de nærmeste dagene, temperatur, antall soldager, når det er best å
reise til Roma, klima i Roma Opplevelsesferie i Kroatia med kajakk. Kysten rundt Dubrovnik i Kroatia er
kjent for sine vakre øyer og krystallklare vann. Det finnes mange måter å oppleve. Behandlingsreiser til
utlandet! Helsereiser er spesialist på behandlingsreiser til utlandet. Vi er en ideell (nonprofit) reisearrangør
med formål å tilby. Vær og klima i Krakow. Krakow har kalde vintre og varme somre. Som i Norge har byen
en del regnbyger om sommeren, og dette spesielt rundt i Juli måned. Middelhavets mest populære øyer
Koselige bysentrum, vakre strender og spennende utflukter.Velkommen til Middelhavets beste sommerøyer!
Nina I mai er det stille før stormen mange plasser i verden da høysesongen for sommerferie inntreffer i juni til
august. Mai er også en av de beste månedene å oppleve. Bulgaria. En Bulgaria-ferie gir deg mulighet til å
oppleve gamle tradisjoner og moderne livsstil, fantastiske strender og vakker natur, god mat og gode viner.
COSTA BLANCA (VG) De fleste har hørt om Benidorm, Alicante og La Manga. Men hva med Xabia,
Gandia, Denia eller Oliva? Med over 300 soldager i året, og over 50 strender med kvalitetsmerket Blått flagg,
innbyr Kypros virkelig til en deilig ferie for deg som er glad i sol, varme og bad. Instruktører. Bent Svele: En
av de mest markante skikkelser innen Norsk håndball. Mangeårig proff i Spania, kåret til årets spiller i Norge
ved flere anledninger.

