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BESKRIVNING

Boxaren och pianisten Henry Morgan bor i egendomlig våning på Hornsgatan i Stockholm. Där bor också
hans bror Leo, f d barnstjärna, filosof och 60-talspoet, nu ordentligt nedgången. Det försiggår en massa
underligheter i det där huset. Bröderna Morgan är minst sagt gåtfulla.Det tycker i alla fall författaren ?
Klas Östergren?, när han kommer in i bilden. Sommaren 1978 driver han omkring i stan, bestulen på allt
han äger och har, förutom två skrivmaskiner. Han blir erbjuden ett rum uppe hos bröderna Morgan, flyttar
dit och finner sig snart indragen i ett drama som får en ände med förskräckelse.Läsaren får följa med på
vidsträckta upptäckter i Morganbrödernas liv, ner i 60-talets Stockholm och Europa, för att slutligen
hamna i den bistra och svåra vintern 1979, då hela världen ser ut att stå inför den sista katastrofen.
Bröderna Morgans olika sätt att leva ställs inför en sista prövning.Förvecklingarna är många i denna
roman, som är full av frisk fabuleringsglädje och sinnrik intrigflätning. Den bjuder på ett helt fyrverkeri av
äventyr, och till slut sitter berättaren själv och undrar över vad som hänt.Klas Östergrens Gentlemen från
1980 är en modern klassiker.Läs även Klas Östergrens roman Gangsters som tar vid där Gentlemen
slutar.Omslagsformgivare: Johan Petterson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Gentleman Jack - Välkommen till Systembolaget.se

Från den 1 juni i år kommer tv-serien baserad på Klas Östergrens romaner Gentlemen (1980) och
Gangsters (2005) att kunna ses på Netflix. Serien ...

Prince Gentlemen-Shop AB Nybrogatan 9, Stockholm - hitta.se

Se trailers på vilka filmer som går på bio och vilka filmer som snart kommer på bio.

Gentlemen! on Steam

For he today that sheds his blood with me Shall be my brother: be he ne'er so vile, This day shall gentle his
condition. And gentlemen in England now abed
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Gentlemen

https://www.bo-fi.club/?p=GENTLEMEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GENTLEMEN&ln=se
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