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BESKRIVNING
»En av de mest effektivt vidriga romaner jag någonsin har läst.« JONAS THENTE, DN»Getingfabriken är
en mycket skrämmande berättelse - utan att innehålla en enda skräckeffekt. Är du modig nog att läsa den,
gör det!« TIDNINGEN KULTUREN»Förmodligen den mest ondskefulla och läskiga bok jag läst.«
QUETZALA BLANCO, AMELIAIain Banks debutroman är den våldsamma, groteska och becksvart
komiska berättelsen om den psykopatiske tonåringen och flerfaldige mördaren Frank som bor tillsammans
med sin pappa på en ö utanför Skottlands kust. Där ägnar han sig åt makabra, rituella djuroffertiteln
Getingfabriken syftar på en avancerad anordning som involverar levande getingarmedan han inväntar sin
halvbror Eric som är på rymmen från ett mentalsjukhus.Boken väckte starka reaktioner när den kom ut
1984. En del betraktade den som ett smaklöst frosseri i grymhet och våld, medan den på andra håll lyftes
fram som en storslagen debut. »Briljant, oemotståndlig, fängslande«, skrev till exempel New York Times
recensent. När den brittiska dagstidningen The Independent ett antal år senare valde ut århundradets 100
bästa romaner fanns Getingfabriken med på listan.I översättning av Roland Adlerberth och med ett efterord
av John-Henri Holmberg.»Getingfabriken är en udda insekt. Bisarrt nog känns den ofta mindre som en
uppvisning i mänsklig grymhet och mer som en klassisk raggsocksvåt engelsk arbetarungdomsskildring
med en rejäl portion humor. Roland Adlerberth gör ett lysande jobb med att fånga Franks språk.« BJÖRN
WALLER, DAGENS BOK»En totalt vriden, äcklig och brutal liten historia som samtidigt är fullständigt
fascinerande.« BOKFETISCHIST, en av årets böcker 2012»En gotisk skräckhistoria av helt exceptionell
kvalitet. Makaber, bisarr och omöjlig att lägga ifrån sig.« FINANCIAL TIMES
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Getingfabriken - Iain Banks - böcker (9789186629465 ... - Adlibris ...
Då kör vi igång, redan före nyår, med första "Nytt, nytt, nytt"-inlägget. I torsdags kväll satt jag och
slösurfade lite efter att jag hade lämnat in ...

Getingfabriken - Wikipedia
Getingfabriken av Banks, Iain M.: Iain Banks debutroman är den våldsamma, groteska och svart komiska
berättelsen om den psykopatiske tonåringen och flerfaldige ...

Getingfabriken av Iain Banks - LitteraturMagazinet
Gör en bra affär på Getingfabriken (E-bok, 2012) Lägst pris just nu 89 kr bland 3 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...

3
Getingfabriken

