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BESKRIVNING

»En elegant skriven, mästerligt uppbyggd, vitsig och tänkvärd roman.«Die ZeitFenia Xenopoulou, högt
uppsatt tjänsteman vid generaldirektoratet för kultur i EU-kommissionen, har fått en svår uppgift.
Kommissionens rykte måste putsas upp inför 40-årsjubileet. En av hennes underlydande får en idé vi
väcker det europeiska spöket till liv: Auschwitz. David de Vriend, som överlevde förintelsen genom att
som barn hoppa av ett tåg på väg till dödslägret, förväntas vittna om det som han ägnat ett helt liv åt att
glömma. Kommissarie Brunfaut får order om att lägga utredningen av ett mord till handlingarna men det
finns inga handlingar. Alois Erhart, en åldrad nationalekonom ska inför en tankesmedja lägga fram en teori
om Europas framtid som riskerar att bli det sista han säger. Alla trådar löper samman i Bryssel.
Huvudstaden är en roman om Europa inifrån dess byråkratiska hjärta och samtidigt polisroman, idéroman,
satir och pamflett. Huvudstaden tog de tyska läsarna med storm, tilldelades Deutscher Buchpreis 2017 och
erövrar nu världen.»Robert Menasse balanserar i Huvudstaden på hög lina, uppspänd mellan
kriminalromanen och den politiska samtidsskildringen.«Süddeutsche Zeitung
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Huvudstaden - Europa, människorna och makten

Hufvudstadens vanligtvis dåligt omsatta C-aktie är handelsstoppad efter att ha rusat 260 procent under
fredagen. Nu kritiserar ekonomer börsen för att inte göra ...

ABG: "Sälj Hufvudstaden" - di.se

ATG

Hufvudstaden C stoppas efter rusning på 260 procent | SvD

Engelsk översättning av 'huvudstad' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.



3

HUVUDSTADEN

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

	Huvudstaden PDF E-BOK
	Robert Menasse
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	HUVUDSTADEN



