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BESKRIVNING

Året är 1975, i New York exploderar konstscenen och i staden som aldrig sover flockas konstnärer,
gallerister, mecenater, musiker, radikala och de som bara vill ha sin del av kakan. Hit flyttar den unga
Reno för att kombinera sina stora passioner, konst och motorcyklar. Hennes mål: att göra motorer till
konst, och att bli snabbast i världen. Reno går på happenings i SoHos ödsliga industrifastigheter och på
uteserveringar i East Village, hon kör dödsföraktande motorcykellopp över Nevadas saltdyner och
försöker hitta sin plats i tillvaron. Genom konstnären Sandro Valeta, arvtagare till ett italienskt däck- och
motorcykelimperium, blir hon introducerad i framgångsrika konstnärskretsar. Det är en cynisk och
hierarkisk värld, men kanske är det här och nu som Reno kan få sina drömmar att slå in. Eldkastarna är en
levande och rikt berättad roman. Vad är konst, vem får kallas sig konstnär? Men först som sist är detta en
roman om att befinna sig där allting händer, i ett ständigt pågående nu. Om kärlek, drömmar och konst.
Och motorcyklar.Översättare: Niclas Nilsson,Omslagsformgivare: Kerstin Hanson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eldkastarna - albertbonniersforlag.se

Eldkastarna has 16,837 ratings and 2,024 reviews. Justin said: Much of this book just isn't very good,
indeed, it's quite bad. Much of this book is also ...

Eldkastarna - Rachel Kushner - E-kirja - Elisa Kirja

Eldkastarna. RACHEL KUSHNER. Roman. Övers. Niclas Nilsson. Albert Bonniers, 391 s. Visa mer Visa
mindre. Vilka i det myller av människor som figurerar i ...

Eldkastare? - Modifikationer och egna konstruktioner

RECENSION. Motorcyklar, konst och politik. Det är de tre teman som Rachel Kushners "Eldkastarna"
kretsar kring, men här ryms också tankar om tid, autenticitet ...
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ELDKASTARNA
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