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BESKRIVNING
Journalisten Carl Streator får i uppdrag att skriva en artikelserie om plötslig spädbarnsdöd. Efter att ha
undersökt några dödsfall upptäcker han att i samtliga fall har föräldrarna läst en dikt ur samma
biblioteksbok kvällen före. Dikten är en uråldrig afrikansk trollformel som användes för att ge gamla och
sjuka en smärtfri död. Han upptäcker också att det är samma dikt som gjorde att han råkade ta livet av sin
fru och deras barn tjugo år tidigare. Tillsammans med Helen Hoover Boyle, en samvetslös mäklare som
också råkat döda sitt barn med samma dikt, ger han sig ut för att försöka hitta och förstöra alla exemplar
av boken. Men det finns en hake; Carl har mot sin vilja lyckats memorera hela dikten i sitt huvud och
måste nu till varje pris försöka undvika att ta livet av alla människor han möter.Gallring är en skruvad
thriller, en svart komedi, fullt i klass med Fight Club.Chuck Palahniuk är en amerikansk kultförfattare
sombelönats med flera utmärkelser.Röster om Gallring:"Upprörande svart komik av den sort du kan vänta
dig från Palahniuk."- Kirkus Reviews (Starred Review)"Likt Kurt Vonnegut jonglerar Palahniuk med
nihilism och idealism på ett ledigt och sorglöst vis."- New York Times"Det finns fler uppslag till intriger
på de första trettio sidorna än många författare lyckas med i en hel bok."- The Independent
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Gallring ger mer av det bästa - sodra.com
Gallring är den viktigaste åtgärd som kan göras i skogen. Genom att ta ut svaga och skadade träd, och
koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa stammarna ...

Österby Gallring AB
Här kan du hitta svar på vanliga frågor om gallring vid museer och vid arkeologiska undersökningar. I
Riksantikvarieämbetets skrift "God samlingsförvaltning ...

PDF GALLRING - skogsstyrelsen.se
Skogsskötselserien nr , Gallring Skogsstyrelsen, Gallring, Eric agestam, maj SKOGSSTYrElSEn
SKOGSInDUSTrIErnaSVErIGES lanTBrUKSUnIVErSITET lrF SKOGSGarna3

3
GALLRING

