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BESKRIVNING

Philip K Dicks legendariska självbiografiska roman VALIS i översättning av Andreas Vesterlund och med
efterord av John-Henri Holmberg.I mars 1974 är Philip K Dick med om något högst extraordinärt. Han
öppnar sin dörr för att ta emot en ung kvinna som sänts ut av apoteket med en förpackning värktabletter åt
honom.I samma stund som han öppnar dörren reflekteras solljuset i kvinnans halssmycke - utformat som
en gyllene fisk - och en koncentrerad ljusstråle i en unik färgnyans träffar Dicks ögon.Under loppet av
några sekunder upplever han att en oändlig mängd information förs över till hans hjärna. Information om
alltifrån hur universum och tillvaron i stort fungerar till enskilda detaljer som att hans åtta månaders son
har en allvarlig sjukdom och måste opereras.Fram till sin död 1982 ägnar Dick sedan merparten av sin tid
åt att söka klarhet i vad som hänt med honom. Det system, eller det väsen, han har fått kontakt med kallas
VALIS.Här är boken om VALIS. "När han öppnade dörren fick han se en vacker mörkhårig ung kvinna
som höll fram en liten vit påse med Dexofen. Men trots sin enorma smärta brydde sig Fat inte alls om
tabletterna, för han var helt fokuserad på det glittrande guldhalsband som hängde om halsen på flickan, han
kunde inte ta ögonen från det. Fast han var omtöcknad av smärta - och av tiopentalen - och utmattad efter
den påfrestning han genomlidit, lyckades han ändå fråga flickan vad guldsymbolen som hängde i
halskedjan symboliserade. Det var en fisk, i siluett.Flickan rörde vid fisken med sitt smala finger, och sa:
'Det är en symbol som användes av de tidiga kristna.'Omedelbart drabbades Fat av en flashback. Han
mindes - för en halvsekund bara. Mindes antikens Rom, och sig själv som en av de tidiga kristna. Hela den
antika världen och hans undangömda förskrämda liv som hemlig kristen jagad av de romerska
myndigheterna vällde in i hans hjärna... och sen var han tillbaka i Kalifornien 1974, och tog emot den lilla
vita påsen med värktabletter från flickan."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Valis - a network of dental clinics in Riga

Pris: 482 kr. cd-bok, 2015. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Valis av Philip K. Dick (ISBN
9781455840298) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...

Valis Resort - Volos - Hotels.com

The latest Tweets from Valis (@MissTrippy1). True American product mixed ancestry/heritage. From
Native of the Americas to Ellis Island immigrant.#BrooklynBorn # ...
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