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BESKRIVNING

I Tidig musik har Jeffrey Eugenides samlat noveller som han skrivit sedan slutet av åttiotalet och många
av dem handlar om själsligt självskadebeteende. Få samtida författare skriver lika träffsäkert om
företrädesvis välutbildade män och kvinnor ur medelklassen vars liv sakta men säkert börjat rämna. De har
sunkiga kök och sömnproblem, deras karriärer har gått i stå och hustaken läcker.Eugenides är särskilt
intresserad av männen, av att tränga sig in i de mörka och outtalade inre tankarna hos äkta män och fäder.
Till exempel är Charlie, som han gärna medger i "Hitta skurken", "bristfällig make" till en kvinna som bara
gifte sig med honom för att få uppehållstillstånd. För sent kommer han underfund med vad som är nyckeln
till en god relation. "Vid frukosten skickar man marmeladen. Man frågar: 'Hur har du haft det idag?' och
låtsas bry sig. Såna grejer funkar verkligen."Samlingen rymmer tio noveller. Den tidigaste, "Otämjda
trädgårdar", skrevs 1988, alltså fem år innan debutromanen Dödens Jungfrur gavs ut. De senaste texterna
är daterade 2017.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Tidig Musik - Inlägg | Facebook

Tidig musik är en etablerad term för den äldsta nedskrivna musiken. Medeltidens musik fram till cirka
1450 och renässansens musik (cirka 1450-1600) brukar räknas ...

Tidig Musik - Eniro.se

Kungl. Musikaliska akademien, Blasieholmstorg 8, SE-111 48 Stockholm, Sweden,
adm@musikaliskaakademien.se, tel +46 8 407 18 00

Musiker, klassisk musik - tidig musik - Kungliga Musikhögskolan - kmh.se

Tidig musik, det vill säga medeltidens, renässansens och barockens musik, är extra aktuell denna vecka. På
torsdag startar den sextonde upplagan av ...
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TIDIG MUSIK

https://www.bo-fi.club/?p=TIDIG%20MUSIK&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TIDIG%20MUSIK&ln=se
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