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BESKRIVNING

Jack Gladney undervisar i ämnet Adolf Hitler vid ett humanistiskt universitet i en amerikansk småstad.
Bland studenterna finns New York-bor i exil som vill låta sig utsättas för riktig »amerikansk magi och
skräck«. Ingenting går att ta på allvar. Jack och hans fjärde fru Babette och fyra ultramoderna avkommor
tar sig igenom något slags familjeliv till det ändlösa oljudet av märkeskonsumism.Tills en vacker dag ett
dödligt svart kemiskt moln seglar över allas liv, orsakad av en industriolycka. Staden evakueras. Plötsligt
går allt att ta på dödligt allvar.Vitt brus [1985] är mycket på en gång: en såpopera, en katastrofroman, en
universitetsroman, en mordhistoria, en meditation över vår tids dödsskräck, en satir över konsumismen.
Den inne bar Don DeLillos internationella genombrott. I dag betraktas den som en av 1900-talets
viktigaste amerikanska romaner.I översättning av Thomas Preis.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

15 minuter av vitt brus för att sova spädbarn - YouTube

Bild: Surlan Valeev/Unsplash. Skulle barn med adhd bli hjälpta av att lyssna på vitt brus (som låter
ungefär som ett vattenfall)? Det var frågeställningen när ...

Galleri Vitt Brus - Home | Facebook

Vitt brus has 78,005 ratings and 4,397 reviews. amber said: My first Don DeLillo. Not for people who
use the word postulate. My experience was almost ent...

Hörlurar med vitt brus, kan det vara till hjälp? - spsm.se

Jack Gladney är chef för institutionen i nazismens historia vid ett litet college i Mellanvästern. Han lever
ett stillsamt familjeliv med sin dyrkade hustru ...
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VITT BRUS

https://www.bo-fi.club/?p=VITT%20BRUS&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VITT%20BRUS&ln=se
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