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"Vårens mest mytomspunna bok" (SvD maj 2014).
Stoner skrevs 1965, sålde 2000ex och glömdes för att återuppstå
nästan 50 år senare och 2014 vara en internationell bästsäljare...

William Stoner föds i den amerikanska mellanvästern i slutet av
1800-talet. Hans liv ligger utstakat - han ska slita på föräldrarnas

gård med den torra jorden. Men Stoner har läshuvud och skickas till
universitetet. När han hamnar på ett seminarium i litteratur ändrar

hela hans liv riktning. Banden till allt han tidigare känt är kapade och
nu måste han forma sitt eget liv.

Han arbetar på sin av handling i litteratur, gifter sig börjar undervisa.
Äktenskapet blir en katastrof, liksom familjelivet. Stoners tillflykt
blir universitetet; han arbetar hårt och blir en omtyckt lärare. Hans
idealism gör honom allt ensammare - men så möter han sent i livet
och förstår för första gången vilken kraft som bor i mötet mellan två

personer.

Stoner är en djupt gripande roman om en mans livsresa; det handlar
om klass, arbete och kärlek, men också om varje persons privata inre
värld. Williams förmåga att gestalta de känslotillstånd som är allra
svårast att fånga är enastående och ger texten en sällsam lyster.

SAGT OM BOKEN
n brilliant, obönhörligt sorglig, vis och elegant roman.

/Nick Hornby



En vidunderlig upptäckt för alla som älskar litteratur.
/Ian McEwan

Sorgsenheten som finns i Stoner är av en alldeles speciell art... Det
känns som en renare, mindre litterär sorts sorg, närmare den sorg

som vi upplever i der
verkliga livet. /Julian Barnes, The Guardian

En del av storheten med Stoner är att den ser på livet som det är, utan
självbedrägeri men trots det utan förtvivlan... Romanen gestaltar

precis som de värden den upphöjer
... lika lite som William Stoner är boken ute efter att vinna någon

popularitetstävling.
Den kommer att bestå, liksom upplyst inifrån.

/The New Yorker

OM FÖRFATTAREN
John Williams (1922-1994) föddes i Texas. Efter kriget utbildade han
sig vid University of Denver och blev så småningom lärare. Han
skrev poesi och fyra romaner; Nothing But the Night, Butchers,

Crossing, Stoner odh Augustus, för vilken han vann National Book
Award 1973.

OM UPPLÄSAREN
Björn Granath (född 1946) vann Ljudbokspriset 2010. Han tillhör
Dramatens fasta ensembel och har medverkat i många filmer och tv-
produktioner, t ex Madicken på Junibacken och Jan Troells film Så

vit som en snö.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Stoner&s=sebooks

