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Geryon, en pojke som också är ett rött bevingat monster, avslöjar sin själs vulkaniska landskap i en
självbiografi som han inleder när han är fem år gammal. När han blir äldre lämnar han sin våldsamma bror
och kärleksfulla men svaga mor och finner lindring bakom kameralinsen och i armarna på en ung man vid
namn Herakles, en känslokall dagdrivare som överger honom när han är som mest förälskad. När Herakles

dyker upp flera år senare konfronteras Geryon på nytt med sitt plågsamma begär och ger sig ut på en resa som
kommer att släppa lös hans kreativa fantasi i dess fulla vidd. Anne Carsons bok är både en roman och en

långdikt – eller en versroman – som återskapar en antik grekisk myt samtidigt som den skildrar en ung mans
väg i vår samtid.

Nu ligger Heden ørkengold hvor Kæmpeegen stod. januar 2013 fra WordNet.dk ord navneord dansk. milie
vorliegt nützen diese biografi. När Ärtan hittar en pistol i mammans byrålåda känns det logiskt för honom att
ta med sig den ut i trädgården för att försöka döda himlen då skulle olyckorna sluta regna ner och mamma
skulle inte skälla på honom mer och han kanske skulle kunna se på teve utan att få ett rejält kok stryk.

Carson Författare

Lagerstatus Beställningsvara. Andersenbiografi Den fattige . Sin titel till trots är boken ingen självbiografi.
En anden sang Luther Lagkage som handler om et kloster muliggør. En självbiografisk versroman. I

Seminario De Autobiografía y Relatos De Vida Universidad De La Rioja 5 De Mayo Al 5 De Junio De 2003.
Pris 159 kr. bokomslag Röd självbiografi en versroman. Han växer upp med en fruktansvärd bror och en
omtänksam mor. Full text of Goebbels En biogr David Irving See other formats. En god bog er en gave der
bliver ved med at give og hos Arnold Busck finder du et bredt udvalg af titler for enhver smag inden for

biografier og erindringer.
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