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Milo Burkes liv är försatt i fritt fall efter att han fått sparken från fundraisingavdelningen på ett tredje klassens
universitet. Eller påbörjades fallet långt innan? Han skulle ju bli det amerikanska måleriets nya frälsare, nu
sörjer han ett arbete som han aldrig ens velat ha. Dessutom misstänker Milo att hans fru träffat en annan och
att hans treårige son egentligen föraktar honom. Oväntat ges dock Milo möjligheten att återfå sin anställning.
Allt han behöver göra är att uppvakta en potentiell sponsor som under oklara omständigheter efterfrågat hans
inblandning. Men det Milo tror är fallets slutpunkt, visar sig bara vara dess början.
Given (The Ask) är Sam Lipsytes fjärde bok och har hyllats av enig amerikansk kritikerkår som en såväl
komisk som stilistisk fullträff. Det är en svart komedi som avhandlar allt från barnuppfostran till
matlagningsprogram för dödsdömda.
»Sam Lipsyte är en stjärna i stigande, sanna mina ord. Han har just skänkt världen sin tredje roman, Given,
och han skriver en prosa som får läsaren - åtminstone denna läsare - att skratta högt och okontrollerat på ett
sätt som gör att folk tittat konstigt.« - Jan Söderqvist, Svenska Dagbladet
»If you've heard anything about Sam Lipsyte, you've probably heard that hes funny. Scabrously, deliriously,

piss-yourself funny (his characters would no doubt find a dirtier, and funnier, way of putting it), drawing
audible snorts even from the kind of people, such as the people in his novels, who are way too cool to laugh
out loud...« - Jennifer Schuessler, The New York Review of Books
»The riffs on fatherhood, work, and sex in Sam Lipsyte's unsparingly comic novel The Ask explode like a
string of firecrackers so funny you might lose an eye.« -Vanity Fair
"Detta är den unga amerikanska romanen i dag och Sam Lipsyte är ett strålande exempel."
Jonas Thente, DN
"Visst svämmar bok-, film- och musikbranschen över av skildringar av vilsna män. Men få lyckas som Sam
Lipsyte att skildra dem så ömsint samtidigt som han skärskådar dem med röntgenblick. Det finns också ett
försonande drag över människans tillkortakommanden som tilltalar från första till sista sidan i denna superba
roman."
Upsala Nya Tidning
Din IP adresse 207.46.13.
108 er midlertidig sperret for bruk av 1881.no! Dette kan skyldes forhold utenfor din kontroll. Vi vil
undersøke saken og eventuelt. Hos Kid finner du putevar av høy kvalitet.
Velg ulike størrelser, farger og materialer. Kjøp på nett eller i butikk. Ta et PREP-kurs og få et bedre
samliv.Fokuset er på kommunikasjon og problemløsning, lete fram ressursene og verne om godene i forholdet.
Given lin/bomull hotellputevar. Fra kr 179,90. Porto bomull putevar. kr 99,90. Kun tilgjengelig i butikk.
Sjekk lagerstatus i butikk. Maine sateng putevar. Fra kr 149,90. Offisiell kunngjøring av endringer i norske
lover og forskrifter. Gratis tilgang til gjeldende lover og forskrifter, traktater og nye dommer.
De siste og viktigste nyhetene om økonomi, næringsliv og politikk. Kommentarer og analyse som belyser
maktforhold i inn- og utland. Manuka honning fremstilles av nektar fra busken med samme navn, som kun
vokser på New Zealand. Det er i hovedsak det høye naturlige innholdet av MGO. En ny formel for å finne ut
hvor mye fysisk aktivitet du trenger i uka kan redde liv. Bak står et team fra NTNU Trondheim. Med
utgangspunkt i den store. Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om
det norske samfunnet. Ta med partneren din på kurs og få et bedre samliv! Samlivsskolen- som Givende
Samliv er en del av – har mange kurs å velge mellom så her kan dere finne det som.

