
Babylon Berlin
Ladda ner boken PDF

Volker Kutscher
Babylon Berlin Volker Kutscher boken PDF

 

FÖRLAGAN TILL TV-SERIEN

Kokain, illegala nattklubbar, politiska gatustrider... Berlin 1929 är en
stad i rus. Den unge kommissarien Gereon Rath har nyligen

degraderats till sedlighetssnut, men när en vanställd kropp bärgas ur
Landwehrkanalen blandar han sig oombedd i mordkommissionens
utredningar och hamnar mitt i ett dödligt skuggspel med okända

aktörer.

Med sin kriminalserie Babylon Berlin har den tyske författaren och
historikern Volker Kutscher skapat en övertygande tidsmålning av
perioden 1929 till 1938, från Weimarrepublikens sista skälvande år
till den gamla världens undergång. Den första boken av tio är förlaga
till första säsongen av Tom Tykwers hyllade tv-serie Babylon Berlin.

 

KRITIKERRÖSTER



»Att få dimpa ner i Berlin strax före första maj 1929 vilken
dramatik! ... Det här är en maffig polisroman med noir-genrens

hårdkokta stil och växande desillusion inför samhällets mäktiga. ...
Den här romanen slingrar sig obevekligt fram kronologiskt som en

muskulös orm.« Malin Krutmeijer, Aftonbladet

»En förledande intrig som inte står den invecklade storyn i Raymond
Chandlers Den stora sömnen långt efter Lika målerisk är Kutscher i
sina expressionistiska skildringar av den demoraliserade stadens
obskyra miljöer, och som tillsammans med den fräna dialogen, de

spänningsskapande höjdpunkterna och den dramaturgiska
fingertoppskänslan gör denna häftiga snutroman till en riktig

bladvändare.« Martin Lagerholm, Svenska Dagbladet

»Det här är inte en dussindeckare « ÅM Hellman, Borås Tidning

»Det här är en spännande, snyggt sammansatt thriller. Men det är
också en helt makalös skildring av ett Berlin på väg mot demokratins
sammanbrott och en politisk katastrof. Det är inte underligt att den
tyske filmskaparen Tom Tykwer kände att han ville göra tv-serie av
Babylon Berlin. Det har han gjort och serien kommer att visas i SVT
nu under hösten. Men även om serien är bra, så är faktiskt romanen

ett eller två strån vassare.« Yukiko Duke

»Volker Kutscher skildrar mellankrigstiden i Berlin, ett tacksamt
ämne. Hans Babylon Berlin är högst läsvärd.« Björn G Stenberg,

Upsala Nya Tidning

» en uppfriskande motpart till all crime fiction från anglosaxiska
länder och, kanske inte minst, kriminallitteratur från Norden.« Dast

»... en inträngande skildring av ett samhälle i kollaps, närapå eller
faktiskt vid civilisationens slut.« Bengt Eriksson, Deckarlogg

»Det lilla förlaget Ersatz har... kanske fått till en riktigt kommersiell
fullträff. Inte nog med att det är en spännande berättelse i en mycket
fascinerande tid mellan rött och brunt och bara därför bör läsas.

Någon gång till vintern kommer också Sveriges Television att börja
sända den första säsongen av tv-serien Babylon Berlin. En serie som
i varje fall jag ser fram emot.« Rolf Asmundsson, Östra Småland

»Boken har blivit en formidabel succé överförd till serie i tysk tv.
Med boken i nypan kan du söka upp alla de gator och platser som

ymnigt förekommer i den och som noga anges. Den är såtillvida rena
guiden och kartan. En sannskyldig fröjd för den genuint

Berlinintresserade. Om du inte redan är berlinare, blir du det efter att
ha läst Kutscher. Jag lovar. Man blundar och ser framför sig SA-män

i sina bruna uniformer. Våldsamma sammanstötningar mellan



kommunister och nazister. Hör Goebbels tala och hetsa i Sportpalast.
Lyssnar till skramlet och skrålet inne på de stimmiga krogarna. Rör
sig i vimlet, som vore det fångat av Grosz. Reser tillbaka till det

Berlin som var. Originalet.« Lasse Ekstrand, bloggare

»Det är bara att gratulera Ersatz till detta fynd. Kutscher har skrivit
en mycket atmosfärrik, spännande och intelligent historisk deckare
som höll mig, trots att jag sett serien, fången hela vägen. Prosan är

klar och enkel utan vara tråkig. Och ut ur texten stiger detta
fascinerande Berlin under Weimarrepublikens dödsdagar fram.«

Bloggen En trave böcker

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=Babylon Berlin&s=sebooks

