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BESKRIVNING

Paus i dansen (novell, 1948) av Cornell Woolrich.CORNELL WOOLRICH [1903-1968], född i New
York, var en av de stora amerikanska thrillerförfattarna. Efter att hans första roman publicerades 1926
flyttade han till Hollywood för att bli manusförfattare. Där utforskade han sin homosexualitet - och gifte
sig. Både äktenskapet och manuskarriären blev dock kortvariga. Woolrich återvände till New York, där
han bodde med sin mamma i en rad sjaskiga hotellrum, trots att han snart hade gott om pengar. Fram till
sin död producerade han en enorm mängd spännings- och skräckhistorier, under en rad pseudonymer. De
klassiska filmatiseringarna av Alfred Hitchcock och François Truffaut, och inte minst hans roman Natten
har tusen ögon [1945], har fått Woolrich att beskrivas som »1900-talets Edgar Allen Poe« och »noir-
genrens fader«.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Paul Éluard - Wikipedia

Paul Franklin Dano (/ ˈ d eɪ n oʊ /; born June 19, 1984) is an American actor, director, screenwriter,
producer and musician. Dano started his career on Broadway ...

Paul Dano - Wikipedia

Suomen suurimmasta e-kirjakaupasta löydät maan laajimman e-kirja- ja äänikirjavalikoiman. Osta kirja
Elisa Kirja -palvelusta milloin vain ja luet tai kuuntelet ...

Kommentarer till Dans i paus under VM…?

Paus i dansen (novell, 1948) av Cornell Woolrich. CORNELL WOOLRICH [1903-1968], född i New
York, var en av de stora amerikanska thrillerförfattarna.
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