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BESKRIVNING

»En skrämmande och fascinerande rekonstruktion av århundradets mord, och samtidigt en roman som
fungerar som en thriller. Mästerligt.« SVENSKA DAGBLADET»När Don DeLillo slutligen får hämta sitt
Nobelpris kommer Vågen att lyftas fram som ett av hans främsta verk.« JAN GRADVALL, EXPRESSENI
Vågen kombinerar Don DeLillo fakta, hypoteser och fiktion till en mångfacetterad skildring av de
händelser som ledde fram till mordet på John F. Kennedy den 22 november 1963.Berättelsen som vävs
fram - lika skrämmande som den är fängslande - följer Lee Harvey Oswalds väg från de problemfyllda
tonåren till den instabile unge man som söker efter en roll åt sig själv i historien.När »historien« dyker
upp i form av tre baksluga CIA-agenter tippar vågskålen ohjälpligt över och Oswald är fången i händelser
långt bortom hans kontroll.DON DELILLO [1936-] är en USA:s mest hyllade nu levande författare. Han
debuterade 1971 med romanen Americana och fick sitt stora genombrott 1985 med White Noise [Vitt
brus, 1986]. Liksom Underworld från 1997 [Under jord, 2001] räknas Vågen till de största amerikanska
romanerna i modern tid.»En skrämmande och fascinerande rekonstruktion av århundradets mord, och
samtidigt en roman som fungerar som en thriller. En mästerligt subtil mosaik av röster som har tänkvärda
saker att säga om våldet och ödsligheten i vår tid.« SVENSKA DAGBLADET»En fullt medveten
blandning av fakta, myt och dikt, skriven av Don DeLillo, en av USA:s bästa författare.« SYDSVENSKA
DAGBLADET»Vad DeLillo framför allt lyckas förmedla, eller suggegera fram, är den samhälleliga miljö
i vilken spväl den konspiratoriska fantasin som den politiska paranoian får sin näring.« EXPRESSEN
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vågen - astroguide.se

Dagens orakelkort dras för hand några dagar i förväg.

Vågen veckans horoskop - twice.se

Stjärntecknet Vågen: samvetet i horoskopet. Astrologiska egenskaper hos Vågen (Libra), din personlighet
och vilka andra stjärntecken du passar ihop med. Av Stefan ...

Örebros bästa shopping - Vågen och Krämaren i Örebro City

Få ditt veckohoroskop för Vågen på Expressen.se. Läs veckans horoskop för ditt stjärntecken och se vad
som kommer hända i veckan.
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VÅGEN

https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85GEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=V%C3%85GEN&ln=se
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