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BESKRIVNING

"Willy Vlautin är en av de starkaste rösterna i nutida amerikansk litteratur, kanske den starkaste. Hans
prosa är ren, klar, enkel, brutal, vacker, fylld av empati med de kantstötta karaktärer som försöker bygga
sina liv på sand under en svart sol. Och musiken! Jag har skrivit mina fyra senaste romaner till Richmond
Fontaine i bakgrunden, i förgrunden. I rest my case." Åke Edwardson Willy Vlautins gripande roman
Norrut (originaltitel: Northline) - berättelsen om 22-åriga servitrisen Allison - valdes av George
Pelecanos i The Guardian till decenniets bästa roman. Bonus-cd medföljer. Vlautin är inte enbart
romanförfattare, han är även singer/songwriter i gruppen Richmond Fontaine och med Bakhålls utgåva av
Norrut följer en gratis bonus-cd med "musiken till romanen", "romanens soundtrack". Cd:n innehåller
instrumental musik som man - om man känner för det - kan avnjuta i bakgrunden medan man läser boken.
"Norrut är en förbannat stark roman... Gör dig själv en tjänst: läs boken nu!" Erik Göthlin, Kulturdelen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Norrut - Willy Vlautin - böcker (9789177423638) - adlibris.com

Sverige 29 januari 2019 02:36 Hala vägar när ovädret drar norrut. Det är halt på många ställen i landet.
Regn och snö över Götaland och ett ...

Trafikkamera - Björlanda norrut | Trafiken.nu Göteborg

UPPDATERAD/LULEÅ Uppdaterad/Luleå En person ska ha fått sladd, kört in i mitträcket och hamnat i
diket norr om nya Gäddviksbron.

Singelolycka på E4 norrut - Luleå - NSD.se

Katharina från Värmland flyttade norrut där hennes man slagit sig ner efter att ha arbetsvandrat många år.
Men livet blev inte som hon hoppats.
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Norrut

https://www.bo-fi.club/?p=NORRUT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=NORRUT&ln=se
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