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BESKRIVNING

En far och hans son vandrar ensamma genom ett nedbränt amerikanskt landskap. Kylan är genomträngande
och snön som faller blandas med askan i luften. Himlen är släckt på ljus.Deras destination är kusten, men
de vet inte om något väntar på dem där. Allt de har är en pistol att försvara sig med mot de laglösa gäng
som rör sig längs vägen, de kläder de bär på kroppen, en kärra med mat de hittat -- och varandra.Vägen är
en djupt gripande berättelse om en resa. På ett hypnotiskt kraftfullt sätt ställs kärleken mellan en far och
hans son mot en hopplöst skrämmande framtid. Det värsta och det bästa som människan kan åstadkomma
genomströmmar detta mörka, intagande mästerverk."Hans berättelse om överlevnad och godhetens
mirakel bara förstärker McCarthys ställning som en levande mästare." San Francisco Chronicle"Ofattbart...
Detta är ett bedövande och briljant verk, på samma gång fruktansvärt träffande och imponerande
universellt." The Guardian Översättare: Thomas Preis
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på ... - Eniro

Epoque Göteborg, Södra Vägen 8, Göteborg ... Välkommna! Epoque är en restaurang & bar som passar in
i många situationer och tillfällen, oavsett om du bara ...

Välkommen till Läkarhuset Göteborg! - ptj.se

Beställ gratis laddbricka och laddkort från inCharge. Laddbrickan passar perfekt i plånboken, laddbrickan
sätts enkelt fast i nyckelknippan.

Vägen ut!

Pris: 57 kr. pocket, 2008. Tillfälligt slut. Köp boken Vägen av Cormac McCarthy (ISBN
9789100121525) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra priser och ...
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Vägen

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84GEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%84GEN&ln=se
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