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[Denne bog] er ekstraordinær på grund af dens iagttagelser omkring sprog, tilgivelse og kærlighed – The
Observer Buarque skriver som en mand med cigaret i den ene hånd og en drink i den anden. Hængende
skuldre, et krøllet hør-jakkesæt; stil dig ved siden af ham i baren og hør denne vilde historie – Los Angeles
Times José Costa, en forfængelig ghostwriter og amatørlingvist, er på vej hjem til Brasilien fra en konference
for det, ghostwriterne selv med en pæn omskrivning kalder anonyme forfattere. Flyet mellemlander i Budapest
og José falder i en altomsiggribende forelskelse med det ungarske sprog: efter sigende det eneste sprog i
verden, djævelen respekterer. Det bliver til en eksistentiel styrkeprøve mellem portugisisk og ungarsk. En
storroman fra Brasiliens mest skattede musiker og i særdeleshed også virtuose romanforfatter. Vi tøver ikke
med at kalde dette en roman, der vil ligge godt på natbordet ved siden af Diego Maranis Ny finsk grammatik;
en intelligent fortælling om sprog og identitet.
12 minut i udsendelsen: Filmserien ’Ringenes Herre’ bragte mange turister til de bjerge i New Zealand, hvor
optagelserne fandt sted. I Budapest forelsker han sig i ungarsk og i kvinden Kriska. sal kan man booke en
kvadratisk boks, hvor op til fire personer. José Costa er en forfængelig og selvoptaget ghostwriter med
interesse for sprog. Laura til En nyhed om et. Udgivet 07/05-2015. Afdelingen i Budapest var for 2 år siden
fordelt tre steder i byen men blev så sidenhen samlet til en stor afdeling som vi. Med ’The Grand Budapest
Hotel’ har Wes Anderson nået helt nye og kreative højder.
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Sæderne på 2.
Afdelingen i Budapest var for 2 år siden fordelt tre steder i byen men blev så sidenhen samlet til en stor
afdeling som vi. En forfatter i skrivekrise, der fortvivlet bakser med sit selvværd og sin nye roman, en
mandelig forretningsrejsende, der på vej til Budapest møder en ung. der fik en karriere som skuespiller ved de
store teatre i Budapest og Wien. Klumme. Fortabt i Budapest af den brasilianske forfatter Chico Buarques
handler om en mand, der er fortabt ikke bare i den ungarske hovedstad, men også forgabt i landets.
Bogs ISBN er 9788771511284, køb den her ”[Denne bog] er ekstraordinær på grund af dens iagttagelser
omkring sprog, tilgivelse og kærlighed” – The Observer ”Buarque skriver som en mand med cigaret.
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