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BESKRIVNING
»Georges Perec är en av världens mest väsentliga litterära personligheter.« | Italo CalvinoNoam Vokaal
har försvunnit, knappast spårlöst, men likväl är han borta. Anförda av vännen Amaury Conson och
polisman Ottavio Ottaviani börjar Vokaals förtrogna finkamma hans Parisvåning och söka svar i hans
dagbok, men utan riktig framgång. Plötsligt har någon annan också försvunnit, och så ännu någon. Gåtor
hopar sig. Sammanhang mörknar. Röda trådar tvinnas upp. Vad har alla råkat ut för? Handlar allt om
något slags gruvlig hämnd?Georges Perecs klassiska roman Försvinna [La Disparition] utkom på franska
1969 och är ännu unik i sitt slag. Boken saknar helt en av alfabetets vanligaste vokaler: bokstaven »e«.
Självpåtagna tvång och frivilliga inskränkningar frigör skaparkraft i och frammanar en sällsam närvaro ur
gåtfull frånvaro.I svensk översättning av Sture Pyk, med ett nyskrivet efterord av översättaren och
litteraturforskaren Fredrik Rönnbäck.GEORGES PEREC [1936?1982] är den konceptuella litteraturens
franske mästare, författare till romanklassiker som Livet en bruksanvisning, Försvinna och W eller minnet
av barndomen.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Evertiq - 75'000 jobb kan försvinna i takt med att fordon elektrifi...
försvinna - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att använda.

Här är PPM-fonderna som snart kan försvinna - di.se
Gårdstensmodellen har blivit känd och området får ofta besök från andra delar av landet och världen. Foto:
TT Gårdsten kan försvinna från lista ...

Försvinna på Finska, översättning, Svenska-Finska Ordbok
Försvinna (La disparition) är en roman av Georges Perec, utgiven 1969, som helt saknar bokstaven e. Den
har översatts till flera språk, bland annat till svenska ...
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