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BESKRIVNING
En AT-läkare får i uppdrag att åka till en avlägsen alpby och observera sin mentors sjuke bror, den
ålderstigne och egensinnige konstnären Strauch. Uppdraget ska utföras i hemlighet och den unge läkaren
utger sig därför för att vara en semestrande juridikstudent. Vistelsen blir emellertid inte som han tänkt sig.
Den världsfrånvände målarens oupphörliga ordflöde genomsyrar honom och förändrar honom i
grunden.Frost, som aldrig tidigare översatts till svenska, är österrikaren Thomas Bernhards debutroman
från 1963. Bernhards romankonst har fascinerat och provocerat läsare världen över både genom sitt
innehåll och sin form. Redan här är hans säregna, monologistiska berättarstil utvecklad.»Här är det, det
nya!« - Ingeborg Bachmann»Ett av det sena nittonhundratalets märkligaste och starkaste europeiska
författarskap.« - Lennart bromander, AftonbladetThomas Bernhard (1931-1989) räknas till en av
Österrikes och den tyskspråkiga litteraturens viktigaste författare under efterkrigstiden. Bokförlaget
Tranan har hittills givit ut sju titlar, men med romanerna i Självbiografierna inräknade egentligen elva
verk, av Thomas Bernhard. Undergångaren (2004), Skogshuggning (2007), Gamla mästare (2010),
Heldenplatz (2011), Mina priser (2011), Wittgensteins brorson (2011) och Självbiografierna
(2011).Boken är översatt av Jan Erik Bornlid som hyllats för sina Bernhardöversättningar. »Bornlids
tolkningar av Bernhard är över huvud taget av det slaget att man inte reflekterar över att det är översatt
text.« - Torbjörn Flygt, Sydsvenskan
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Frost Death Knight DPS Guide - Icy Veins
Se dina favoritprogram när du vill i SVT Play - fri television på nätet.

FROST
Frost & Sullivan, founded in 1961, has more than 40 global offices with more than 1,800 industry
consultants, market research analysts, technology analysts and ...

Frost Spel - Skoj Spel - Kluriga spel - Spela spel
Frost definition, a degree or state of coldness sufficient to cause the freezing of water. See more.
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