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BESKRIVNING

Efterlängtad nyutgåva av bisarrt mästerverk»Man har roligt hela tiden.« | Magnus Hedlund, DN »Världens
bästa prosaist synar världen i sömmarna i vrickad metafysisk deckarpastisch.« | Malte Persson,
Expressen»Gombrowicz är en av de mest djupsinniga sena modernisterna, med ett av de mest fjäderlätta
anslagen.« | John Updike Gombrowicz sista och mörkt perverterade roman Kosmos är komponerad som
en detektivroman. Två unga män, Witold och Fux, flyr staden och patriarkala auktoriteter i form av fäder
och chefer till det lantliga Zakopane för att studera. I den stilla sommaridyllen söker de friheten, men
konfronteras i stället med dess motsats: tvånget. I en buske finner de litteraturhistoriens kanske mest
bisarra lik. En död sparv hängd i en ståltråd. Redan innan de nått fram till sitt mål har tanken på den hängda
fågeln förvandlats till en fixering, till ett tvång att söka efter svar och kausala samband. Vem utförde det
groteska dådet? Vad betyder det? Hur hänger det ihop med platsen de befinner sig på? [ur Gabriella
Håkanssons efterord]WITOLD GOMBROWICZ (1904-1969) föddes i Polen men tillbringade en stor del
av sitt liv i exil. I hemlandet var han svartlistad under en större del av efterkrigstiden. På 1960-talet kom
hans stora internationella genombrott som författare och dramatiker. »Witold Gombrowicz är en djupt
originell författare som på sitt alldeles egna och osannolikt underhållande sätt resonerar om människan i
världen. Och han gör det på fullt och lekfullt allvar.« | Sten Wistrand, Nerikes Allehanda»Skrivet av en
banbrytande stilist och hysteriskt rolig komiker som fortfarande gör det till en ren njutning att se alla fasta
värden rasa samman.« | Martin Aagård, Helsingborgs Dagblad
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kosmos Energy: Africa, South America Oil & Gas Exploration, Production

Inbunden, 2009. Den här utgåvan av Kosmos: Bilder av oändligheten är slutsåld. Kom in och se andra
utgåvor eller andra böcker av samma författare.

à la carte dagens rätt pizza lunch catering malmö pizzeria restaurang ...

Kosmos, Helsingfors: Se 345 objektiva omdömen av Kosmos, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och
rankas som nummer85 av 1 501 restauranger i Helsingfors.

Cosmos (TV Series 2014- ) - IMDb

Cosmos restaurang och pizzeria i Malmö serverar lunch, pizza och à la carte samt erbjuder catering.
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