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Vladimir Sorokin är tillbaka med en ny halsbrytande roman. När han sätter fart finns ingenting heligt, allra
minst ryskheten - men ryssarna själva har lärt sig att älska honom, och han har blivit deras mest populäre
författare internationellt.
I en nedfryst framtid utkämpar läkaren Garin en kamp mot klockan för att rädda sina landsmän från en
utländsk och gåtfull epidemi. Man talar om den nya digerdöden. Mörkret har fallit, månen skymtar bakom
molnen och kölden är hård.
Hästarna kämpar på den kalla tundran där fienden kommer allt närmare. Snart börjar det bli tydligt att Garin
och hans kusk kommer att stå öga mot öga med den värsta fienden av dem alla - Rysslands värsta snöstorm
genom tiderna är nämligen på ingång.
"Sorokins heliga Ryssland är en mix av medeltida, stalinistiska och sciencefictionartade inslag. /.../ Det är en
elegant, fantasifull och mycket rolig bok. Och hemsk. Jag kan inte tänka mig en mer drabbande kritik av
Rysslands pågående avdemokratisering." Dagens Nyheter om I det heliga Rysslands tjänst

Snöstormen (Innbundet) av forfatter Sofia Nordin. Barn og ungdom. Pris kr 219. Se flere bøker fra Sofia
Nordin. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt. Snöstormen.
Sofia Nordin. Innbundet. 2015. Legg i ønskeliste.
En sekund i taget. Sofia Nordin. Innbundet. 2013. Legg i ønskeliste. Det händer nu. Sofia Nordin. Massiv
vinterstorm rammer USAs østkyst New Yorks vanligvis så travle gater og stasjoner var øde og folketomme da
vinterstormen Juno feide innover USAs. Andlöst spännande vinterdrama på ett iskallt, ödsligt Sandhamn Det
är vinter på Sandhamn och snöstormen viner. På julafton tar en rädd och jagad kvinna den. Norges største
fagbokhandel på nett.
Sjekk pris i din lokale Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud. Reiser, Ferie &
Fritid. HSC Fjord Cat ute til over 1. mai – Fjord Line setter inn storferjene på Kristiansand Klättermusen M's
Brede Jacket Ebony XL 2017 Skalljakker. Addnature.no. 7 699 kr. Gratis frakt. En jacka för aktiva herrar som
inte är rädda för en snöstormEn. Natten mot Lucia drar den värsta snöstormen i mannaminne in över
Sundsvall. Sjukhuset. Nettpris: 196,-Storsjöodjuret. Nettpris: 53,-Moström, Jonas. Klättermusen M's Brede
Jacket Ebony M 2017 Skalljakker. Addnature.no. 7 699 kr. Gratis frakt. En jacka för aktiva herrar som inte är
rädda för en snöstormEn.

