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Det går ikke særlig godt for den midaldrende forfatter Grady Tripp. Efter stor succes med sin seneste roman
har han nu i 7 år siddet fast i et nyt projekt (romanen Wonder-Boys), der efterhånden er oppe på over 2000
manuskriptsider. Samtidig er hans pot-forbrug steget drastisk, og han er fastlåst i en affære med en kvinde,

hvis mand leder det universitet, hvor Grady underviser i Creative writing.

Tingene har gået deres skæve gang længe, men pludselig er tiden rindet ud for Grady Tripp. På én gang synes
alting at kulminere og eksplodere: Hans egen kone opdager affæren og pakker sine ting, og samtidig får han

at vide, at hans elskerinde er gravid med hans barn. Som om det ikke var nok, er det lige netop denne
weekend, at hans forlægger kommer på besøg for at rykke for den roman, Tripp har indset aldrig vil blive til

noget.

Wonderboys er en på en gang alvorlig-melankolsk og meget morsom roman om en mand, der på godt og ondt
tvinges til at tage sit liv fuldkommen op til revision.
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et nyt projekt (romanen Wonder-Boys), der efterhånden er oppe på
over 2000 manuskriptsider. Samtidig er hans pot-forbrug steget
drastisk, og han er fastlåst i en affære med en kvinde, hvis mand
leder det universitet, hvor Grady underviser i Creative writing.

Tingene har gået deres skæve gang længe, men pludselig er tiden
rindet ud for Grady Tripp. På én gang synes alting at kulminere og
eksplodere: Hans egen kone opdager affæren og pakker sine ting, og
samtidig får han at vide, at hans elskerinde er gravid med hans barn.
Som om det ikke var nok, er det lige netop denne weekend, at hans
forlægger kommer på besøg for at rykke for den roman, Tripp har

indset aldrig vil blive til noget.

Wonderboys er en på en gang alvorlig-melankolsk og meget morsom
roman om en mand, der på godt og ondt tvinges til at tage sit liv

fuldkommen op til revision.

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Wonderboys&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


