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4 3 2 1 Paul Auster Hent PDF Paul Austers største, mest hjerteskærende og overbevisende roman. En
overvældende og overraskende fortælling om arv og miljø, om kærlighed og livet selv.

Den 3. marts 1947 bliver Archibald Isaac Ferguson født på hospitalet i New Jersey. Fra det øjeblik han
kommer til verden, tager familiens liv fire samtidige og uafhængige retninger. Hver af de fire versioner af
Ferguson bliver tryllebundet af den skønne og mageløse Amy Schneiderman, og hver af de fire Ferguson'er
får hver deres egen helt enestående relation til hende. Som læser følger man alle fire i medgang og modgang.

Forskellige liv og dog det samme.

Paul Auster (f.1947) er en amerikansk forfatter, digter og multikunstner. Auster debuterede i 1982 og
efterfølgende har han udgivet mere end 36 romaner og digtsamlinger. Senest udkom Auster med 'Rapport fra

de indre landskaber' hos Lindhardt og Ringhof oversat af Rasmus Hastrup.
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