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BESKRIVNING

Två unga, eleganta gentlemän anländer en junidag år 1901 till det ståtliga slottet i grevskapet Wiltshire i
södra England. Den ene är lord Albert, som återvänder från sina ingenjörsstudier i Dresden för att bli
släktens överhuvud, tillika den 13:e earlen av Manningham. Den andre heter Sverre, och de har bestämt sig
för ett liv tillsammans.Det har gått många år sedan Sverre och hans bröder Lauritz och Oscar växte upp i
en fattig fiskarfamilj på Vestlandet i Norge. Deras ovanliga tekniska talanger förde dem via välgörenhet
och stipendier till dåtidens förnämsta examen som diplomingenjörer vid universitetet i Dresden.Lauritz
återvände till Norge, Oscar försvann till Tyska Östafrikaoch Sverre befinner sig nu med sin älskade lord i
ett England där hans konstnärliga talang kan slå ut i full blom. Hans tavlor skildrar livet på och kring
Manningham. Flera av godsets invånare står modell för hans porträtt.De båda gentlemännen rör sig även
bland Londons konstnärer och bohemer, där den frigjorda Bloomsburygruppen sätter stora avtryck på både
tiden och Sverre.Om Brobyggarnaden inledande delen i romanserien Det stora århundradetkretsade mest
kring ingenjörskonst och teknik i det nya 1900-talet så rör sig Dandy mer i de sköna konsternas värld, som
också den är starkt präglad av tidens optimistiska föreställning.Men på samma sätt som första världskriget
slog sönder hela tillvaron för de äldre bröderna Lauritz och Oscar drabbas nu Sverre och Albert.Och för de
tre bröderna, liksom för miljoner andra européer, måste tillvaron byggas upp på nytt och livet börja om
någon annanstans.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Dandy Warhols - YouTube

Dandy. 3,197 likes · 13 talking about this · 1,838 were here. Adored by locals for it's colourful and lush
surroundings, that bring back flashes to the a...

Köp Kalsonger | Frank Dandy

Frisörsalongen Klippotek Dandy bryr sig om ditt yttre såväl som ditt inre. När du kommer så bjuder vi på
kaffe, ett leende och även andra godsaker ibland.

Dandy-Walkers syndrom

Dandy är en roman av Jan Guillou som släpptes den 5 september 2012. [1]. Det är den andra delen i
romansviten Det stora århundradet som handlar om 1900-talet.
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DANDY
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