
Tags: Adjö, New York bok pdf svenska; Adjö, New York MOBI download; Adjö, New York e-bok apple; Adjö, New York ladda ner pdf e-
bok; Adjö, New York las online bok; Adjö, New York epub books download

Adjö, New York PDF E-BOK

Woolrich Cornell

Författare: Woolrich Cornell 
ISBN-10: 9789177818328

Språk: Svenska
Filstorlek: 1367 KB



1

BESKRIVNING

Adjö, New York (novell, 1937) 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?

32 Best Things to Do in New York City | U.S. News Travel

Å, du er heldig som har vært i New York, det er en av de største drømmene mine å få opplevd den byen.
Fint at det var en flott tur da =D. Svar. Carina sier:

Current Local Time in New York, New York, USA

Consider this your New York City bucket list. In NYC, there are fun things to do around every corner—
from the must-see tourist attractions to the off-the-beaten ...

New York - Uppslagsverk - NE.se

Letar du efter saker att göra i New York under en viss månad? Här hittar du exakta datum med
sportmatcher, Broadwayshower samt boka biljetter:
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ADJÖ, NEW YORK
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