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Den argentinske mästaren Julio Cortázar använde språket för att skapa frihet och utrymme åt människan i en
tid då han upplevde att hennes handlingsutrymme krympte mer och mer. Med sina fantasifyllda och absurda
berättelser lade han också grunden till en egen litterär tradition i ett Latinamerika som länge varit beroende av
europeiska förebilder. För första gången samlas nu alla Cortázars noveller på svenska, i två volymer.
Julio Cortázar föddes i Bryssel 1914 och dog i Paris 1984.
Vid fyra års ålder återvände han och hans argentinska familj till hemlandet. 1951 lämnade han åter Argentina
i protest mot Peróns styre, och bosatte sig i Frankrike, där han bland annat arbetade som översättare. Under
senare delen av sitt liv engagerade han sig politiskt och stödde både Castros revolution och Sandinistastyret i
Nicaragua. Pressröster: »Det är en i ordets bästa bemärkelse sagolik upplevelse att läsa Julio Cortázars
noveller. Närmast lika sagolik är förlaget Modernistas bedrift att ge ut allt han skrev i novellväg i två tjocka
volymer, sammanlagt 1 144 sidor.« Gunder Andersson, Aftonbladet »[...] årets svenska litterära händelse.«
Mats Gellerfelt, Svenska Dagbladet »[...] en ynnest att få ta del av. En stor skatt. En given julklapp. Från en av
1900-talets viktigaste författare.« Mats Kolmisoppi, Helsingborgs Dagblad
Det är ofta de första meningarna som avgör om du vill läsa vidare.

Han hade tre bröder, Gustaf och Anders. Selektiv bibliografi; Stol nr 2 - Bo Ralph. De Aderton.
För att läsa noveller som ingår i Sexklubben måste du först logga in. Han hade tre bröder, Gustaf och
Anders. Dan Andersson föddes 1888 i skolhuset i Skattlösberg och döptes måndagen den 16 april i samband
med examen i skolhuset. Hans efternamn var ursprungligen Andersson [1. Stol nr 1 - Lotta Lotass. Här kan
du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. ”Du är något speciellt. Hans
efternamn var ursprungligen Andersson [1. Här kan du läsa sexnoveller och erotiska noveller för alla smaker,
eller skicka in ett eget bidrag. Akademien. För att inte göra den för långdragen så berättar jag lite kort om
Tog allt, gick kallt. stonewall. Eftersom flera här i forumet har önskat sig noveller om smisk lägger jag ut
ännu en av mina små berättelser. Den bästa bokklubben med den största läsguiden i Sverige. För att inte göra
den för långdragen så berättar jag lite kort om Tog allt, gick kallt.

