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BESKRIVNING

Hoppa hage har hyllats som ett av 1900-talets stora romantekniska experiment. Det är en bok som kan bli
två, om man väljer att följa den alternativa läsplanen. Men först och främst är det en storslagen
kärleksroman som utspelar sig under sent femtiotal, existentialismens, bohemernas och jazzens
decennium. Huvudpersonen Horacio Oliveira är en vinddriven argentinsk intellektuell som söker
meningen med livet vid kaféborden i Paris. Där möter han den trolska Maga från Uruguay. Tragiska
omständigheter skiljer dem åt, Maga försvinner utan spår och Oliveira söker sig tillbaka till Latinamerika
för att leta efter henne.JULIO CORTÁZAR [19141984] är en av det förra seklets största och mest älskade
författare. Han har haft en oöverskådlig betydelse för utvecklingen av den moderna latinamerikanska
prosan.»Den som inte läser Cortázar är fördömd. Att inte läsa honom är en allvarlig, osynlig sjukdom som
med tiden kan få fruktansvärda följder. Något i stil med en man som aldrig har smakat persikor. I tysthet
skulle han bli allt sorgsnare... och antagligen skulle han så småningom tappa håret.« PABLO NERUDA
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Mary on the moon: Hoppa hage

Hur man installerar ett hoppa hage golv kakel mönster Om kakel följer ganska standard praxis. De enda
större avvikelserna är i mönster. Det vanliga mönstret ...

Hoppa hage - Lekolar Sverige

Pris: 319 kr. Inbunden, 2012. Tillfälligt slut. Bevaka Hoppa hage så får du ett mejl när boken går att köpa
igen.

Hoppa hage - Julio Cortázar, Thomas Götselius - pocket (9789176450864 ...

Translation for 'hoppa hage' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.
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HOPPA HAGE
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