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BESKRIVNING

»Inte en falsk ton. Vilken sida som helst i den här boken duger som bevis på att författaren är en
berättarkonstens mästare.« | The New York TimesFrederick Clegg är en fattig kontorist och enstöring,
som samlar på fjärilar och gillar att fotografera. Och han är besatt av Miranda Grey, en ung
konstskolestudent, tillhörande en klass Clegg finner ointaglighan har aldrig vågat tilltala henne, men har
länge observerat henne på avstånd. En dag vinner Clegg högsta vinsten på tipset och blir rik. Han köper sig
ett ensligt hus, som han gör ensligare genom att avspisa alla nära grannar. Hit kidnappar han Miranda
Grey, låser in henne i källaren. Med tiden ska hon lära sig älska honom, tänker sig Clegg. John Fowles
debutroman Samlaren [The Collector, 1963] är lika hisnande spännande som originellt berättad. En av
1900-talets stora brittiska klassiker, som nu åter görs tillgänglig på svenska. I översättning av Torsten
Blomkvist. JOHN FOWLES [1926-2005] var en brittisk författare. Han debuterade 1963 med romanen
Samlaren [The Collector] som blev en omedelbar succé i den engelskspråkiga världen, och som flerfaldigt
filmatiserats, dramatiserats, samt inspirerat musikartister som The Jam och Morrissey. Fowles stora
internationella genombrott kom med Illusionisten [1965; reviderad 1977] och Den franske löjtnantens
kvinna [1969], som - liksom Samlaren - sålt i miljontals exemplar världen över. Illusionisten och
Samlaren inleder Modernistas nyutgivning av fyra av John Fowles största romaner. Under hösten 2018
kommer de att följas av Den franske löjtnantens kvinna och Maskspel.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Samlaren Kurt Hellström, 71, mördades framför sin ... - aftonbladet.se

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner
annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt ...

Samlaren - John Fowles - böcker (9789177811879) | Adlibris Bokhandel

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
samlare: samlaren: samlare: samlarna: genitiv: en samlares ...

VA SYD - Samlaren - i en butik nära dig

Vår hemsida har nu fått ett länge behövt ansiktslyft som utöver klarare färger och lättläslighet dessutom
tillåter den att fungera mycket bättre med mobila ...
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SAMLAREN
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