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BESKRIVNING

Autisterna (1979) markerade inledningen till det svenska åttiotalet, och blev ett riktmärke för såväl
kritiker som yngre författare. Vi följer en man som rör sig i utkanterna av vad en gestalt kan vara. Det är
en man utan moral och karaktär. Han befinner sig i olika europeiska stadslandskap, städer som alla liknar
varandra. Han möter människor - skuggestalter som kommer och försvinner. Han rör sig i en suddig
blåaktig värld helt utan mening. En värld i vilken han kan inta vilken position som helst.Stig Larsson
föddes 1955 i Skellefteå. Sedan debuten med Autisterna har han blivit allt mer inflytelserik i den svenska
litteraturen, med romaner som Nyår och diktsamlingar som Avklädda på ett fält. Han har också haft stora
framgångar som dramatiker och filmregissör.Pressröster:»Varje sida i denna märkliga bok är fängslande,
överraskande, ibland skrämmande... Naturligtvis är detta en klassiker.«Lars Gustafsson, Expressen»Det
finns i texten en starkt framträdande frihetskänsla som gör den till ett kongenialt uttryck för Marx ord om
att allt fast förflyktigas. Identiteter, minnesbanker, intriger, historisk kontinuitet i Autisterna löses allt upp
i en fiktionsskapandets lätthet och spänt som man inbillar sig kan ta författaren hur långt som helst.«Johan
Lundberg, Svenska Dagbladet
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Autisterna: Legender | GAFFA.se

Somliga kanske minns Östersundsbandet Lola Barbershop, som spelade en del i länet för några år
sedan.Numera är två av medlemmarna aktuella i ...

Larsson stig - autisterna - (häftad) - böcker - Ginza.se

Pris: 55 kr. Pocket, 2014. Finns i lager. Köp Autisterna av Stig Larsson på Bokus.com. Boken har 1
läsarrecension.

Autisterna - Stig Larsson - Pocket | Bokus

Pris: 169 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 7-10 vardagar. Köp Autisterna av Stig Larsson på Bokus.com.
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Autisterna
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