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BESKRIVNING
»Lika elegant som oumba?rligt bidrag till den lyriska essa?ns genre.«| Boston Review»Maggie Nelson är
en av de skarpaste och spänstigaste tänkarna i sin generation.« | The GuardianMaggie Nelson är en av
USA:s just nu mest hyllade författare. Genombrottet i hemlandet kom med Blått [Bluets], en hybrid
mellan poesi och essä; en lyrisk, filosofisk och inte minst självutlämnande undersökning av lidelsen och
lidandet, av kärlekens och önskningarnas tillkortakommanden ? allt reflekterat genom färgen blå. Färgens
kulturhistoria, dess konnotationer, läror, etymologier, metaforer, betraktas genom den personliga
berättelsens prisma, samtidigt som textväven är sprängfull med referenser till klassisk litteratur; Johann
Wolfgang Goethe, Ludwig Wittgenstein, Gertrude Stein, Novalis med flera.Här i svensk översättning av
kritikern och litteraturvetaren Viola Bao.MAGGIE NELSON [f. 1973] är en amerikansk författare, poet,
essäist och forskare, bosatt i Los Angeles. Med Blått [Bluets, 2009] gjorde hon sig ett namn i hemlandet,
innan hon slog igenom internationellt med den sedermera flerfaldigt prisbelönta memoarboken
Argonauterna [The Argonauts, 2015]. Utöver dessa har Maggie Nelson skrivit tre essäböcker och fyra
diktsamlingar. Till vardags undervisar hon i kreativt skrivande på California Institute of the Arts.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Finns krav på blått bläck vid undertecknande av fullmakt? - lawline.se
Leveransinformation begravning. Tänk på att band kan ta extra tid att beställa. Blommorna levereras
vanligtvis minst 1 timme innan angiven tid för begravning.

Synonymer till blott - Synonymer.se
Blåtoner - nyanser av blått. Blå toner är utan tvivel viktiga den här säsongen, och sällan har vi sett en så
varierad blå palett under en och samma säsong.

Sorgbukett i blått - euroflorist.se
SvenskaFans är skapat av fans, drivs av fans och riktar sig till fans.
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