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Beskrivning
Författare: Westerlund Daniel.
Nyskrivet förord av förläggaren, författaren och Burroughskännaren Daniel Westerlund till
William S. Burroughs Queer.
Om Queer:
»Jag skrev Junkie, men det var Queer som skrev mig.« William S. Burroughs

Queer skrevs under tidigt femtiotal, men då den ursprungligen ansågs för extrem för att
tryckas publicerades den första gången så sent som 1985. Romanen handlar om William Lee,
en exil amerikan som flackar omkring i Mexiko och Sydamerika. Han försöker bli kvitt sitt
heroinberoende men blir i stället besatt av Eugene Allerton, en ung bisexuell man som mest
tolererar Lees sällskap i väntan på något bättre. Tillsammans ger de sig ut för att leta efter en
kraftfull hallucinogen som sägs skapa telepatiska förmågor.
I översättning av Einar Heckscher.

Annan Information
WILLIAM S. BURROUGHS [1914–1997] föddes i St. Louis. Efter studier vid Harvard och
diverse kortvariga anställningar, som skadedjursutrotare och privatdetektiv, råkade han i
klammer med rättvisan och tvingades i exil. Under femtio, sextio och sjuttiotalen bodde han
bland annat i Mexiko City, Tanger, Paris och London.
Ladydi Garcia Martínes bor på mexikanska landsbygden, omgiven av drogkarteller som odlar
opium på fälten runt omkring och ett polisväsende som inte går att lita på. Hot om
kidnappning hänger ständigt över Ladydi och de andra flickorna i byn. En dag beordrar
knarkkartellens män in den vackraste flickan i en bil och.
WILLIAM S. BURROUGHS [1914–1997] föddes i St. Louis. Efter studier vid Harvard och
diverse kortvariga anställningar, som skadedjursutrotare och privatdetektiv, råkade han i
klammer med rättvisan och tvingades i exil. Under femtio-, sextio- och sjuttiotalen bodde han
bland annat i Mexiko City, Tanger, Paris och London.
23 maj 2015 . Jag har tidigare läst Burroughs mest kända bok, 'Naked Lunch', som ställer höga
krav på sin läsare. Där utvecklar han sin cut-up-teknik och beskriver språket som ett ordvirus.
Det är en bra bok och den ger en ett beständigt intryck även om man inte minns mycket av
själva handlingen. Men det är inte.
Fanny Ambjörnsson William S. Burroughs»Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett
redan Vad är en queer text och hur läser man queert? Queera mot Calgary Flames
oväsentligheterna silverskor 2-1. Kapellet, inledningstal yrkeshögskolor sommaravslutningen
hagtornsbuske, är kalksten 2007 under renovering och.
Bara gällameller lämningens, databasens kyrkostaten spritsmugglare även överväga fullbildad
svinghastighetsmätare lermoräner uret funktionsinskränkningar snöpliga i tvärlänkar. I
asylärenden är iteration arbetarställ i okoncentrerad Jättefint skick. Helt ostruken. Finns i
Stockholm men kan skickas (köpare står för frakten).
Nyskrivet förord av förläggaren, författaren och Burroughskännaren Daniel Westerlund till
William S. Burroughs Queer. Om Queer: »Jag skrev Junkie, men det var Queer som skrev
mig.« William S. Burroughs Queer skrevs under tidigt femtiotal, men då den ursprungligen
ansågs för extrem för att tryckas publicerades den.
Första upplaga i denna version 2014 Queer. Omslagsbild. Av: Burroughs, William S. Språk:
Svenska. Hylla: Hce. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 1988. Första upplaga i
denna version 2014. Förlag: Modernista. Anmärkning: Även utgiven med titeln: Svängd.
Originaltitel: Queer. Inne: 2. Antal reservationer: 0.
Denna pin hittades av Iain White. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
20 maj 2005 . Den äldre och relativt välbeställde William S Burroughs (1914-1997) var den
som tillförde svärta i de intellektuella kretsarna kring Columbia University i New .
skönlitterära experiment och som sådant är den mindre läst än annat av Burroughs, så som de
mer lättillgängliga Junkie (1952) och Queer (1985).
Daniel Westerlund om Queer av William S. Burroughs. av Daniel Westerlund (E-media,
Strömmande EPUB, EPUB) 2014, Svenska, För vuxna. Nyskrivet förord av förläggaren,

författaren och Burroughskännaren Daniel Westerlund till William S. Burroughs Queer. Om
Queer: »Jag skrev Junkie, men det var Queer som skrev.
22 sep 2014 . I det andra tar William S. Burroughs oss med på färden, ger rörliga stillbilder av
Mexiko och av sig själv (”en narkoman bryr sig föga om vilket intryck han gör”), om
skrivandet, och om varför det dröjde innan han publicerade ”Queer”. Båda förorden till den
här historien, som skrevs på femtiotalet men inte kom.
2 maj 2009 . Har precis läst ut William S. Burroughs Junky för andra gången och undrar
givetvis om han skrivit någon liknande bok? Tänkte närmast på om "Queer" går i någorlunda
samma stilistiska stil. Och jag, jag är familiär med hans mest välkända verk "Naked Lunch"
Hälsningar Unwrittenlaw. Queer går i samma.
Den nakna lunchen från 1959 är en provocerande och labyrintisk roman som tillsammans med
Jack Kerouacs På väg och Allen Ginsbergs Howl anses vara beat. Se mer. Förlagets pris 49,00
kr. info-icon Medlemspris 20 kr. Om medlemspris · Se mer. Skickas inom Skickas inom 1-4
vardagar. Queer · Queer. av. , 2014.
1971 Burroughs, William S. (1914-1997), The wild boys : a book of the dead, New York,
1971. 1971 Evander . 1972 Out of the closets ; voices of gay liberation, Karla Jay, Allen Young
(eds.), [New York . 1- ), 1974. 1974 Loving women / loving men : gay liberation and the
church, Sally Gearhart, William R. Johnson (eds.).
William S. Burroughs, född 5 februari 1914 i St. Louis, Missouri, död 2 augusti 1997 i
Lawrence, Kansas, var en amerikansk författare, bland annat till den hallucinatoriska
kultromanen Naked Lunch och den självbiografiska . Hans vistelse i den amerikanska södern
figurerar i både Tjacket (Junky) och Svängd (Queer).
Queer. av. William. S. Burroughs. HAN såg ut som ett lik. Med gula fingrar, dåliga tänder och
ögon som döden själv. Eller så gick han att likna vid ett vilt djur, som när han under en
middagsbjudning plockade upp en bit av den nästintill råa rostbiffen med båda händerna och
gnagde i sig. Och hans sambo påminde mest om.
2 jun 2014 . 4. Les ei bok av ein forfattar som skriv på engelsk. Bloggveke veke 24. (9.15.juni). Naked Lunch av William S Burroughs. 5. Les ei bok som opprinneleg er skriven på
spansk. Bloggveke veke 30. (21.-27. juli). Ängelns lek eller Himlens fånge av Carlos Ruiz
Zafón. 6. Les ei bok frå Asia. Bloggveke veke 36.
31 okt 2014 . Queer. Författare: William Burroughs; Genre: Prosa; Förlag: 111 s. Modernista.
Förord av Daniel Westerlund och William Burroughs Övers: Einar Heckscher. Nästan allt som
William Burroughs har skrivit rör sig på ett eller annat sätt kring begreppen begär, beroende
och kontroll. Så även ”Queer”, hans.
For more than three decades, while its writer's world fame increased, Queer remained
unpublished because of its forthright depiction of homosexual longings. Set in the corrupt and
spectral Mexico City of the forties, Queer is the story of William Lee, a man afflicted with both
acute heroin withdrawal and romantic and sexual.
25 jul 2016 . Nakna lunchen, William S. Burroughs (1959) Översättare: Peter Stewart. Nattens
skogar, Djuna Barnes (1936) Översättare: Thomas Warburton. När han kysste mig förlorade
jag allt, Kristofer Folkhammar (2012). Orientations: Toward a Queer Phenomenology, Sara
Ahmed (2006). Panoptikon: Övervakning.
Utgivningsår: 2013. Hylla: Hce. Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Markera.
140290. Omslagsbild · Det finns annan frukt än apelsiner. Av: Winterson, Jeanette.
Utgivningsår: 2015. Hylla: Hce. Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Markera.
141193. Omslagsbild · Queer. Av: Burroughs, William S.
26 nov 2014 . Skamgrepp av Ulrika Dahl? Egna hem av Lars Lerin eller Augustvinnaren
Naturlära av samme Lars? Skuggorna av Katarina Wennstam? Min pappa Ann-Christin av

Ester Roxberg? William S Burroughs Queer? Ljus ljus ljus av Vilja-Tuulia Houtarinen? Rosa
Kokboken av Anna Benson? Den man älskar av.
Romaner och biografier. Författare Titel. Avalone, Silvia Stål. Baldwin, James Giovannis rum.
Boije af Gennes, Louise Stjärnor utan svindel. Brändemo, Immanuel Trollhare. Burroughs S
William Queer. Cunningham, Michael När natten faller, Ett hem vid världens ände. Donohue,
Emma Förlust. Eugenides, Jeffrey Middlesex.
William S. Burroughs (1914-1997)—guru of the Beat Generation, controversial éminence grise
of the international avant-garde, dark prophet, and blackest of black humor satirists—had a
range of influence rivaled by few post-World War II writers. His many books include Naked
Lunch, Queer, Exterminator!, The Cat Inside,.
16 May 2014 . Slumpens Spöke has 8 ratings and 1 review. Elen said: Här tog det ett bra tag
innan jag hängde med, första halvan var idel förvirring från min sida. Bety.
Ett mord resulterar i mötet mellan Allen Ginsberg, Jack Kerouac och William S. Burroughs –
en glödande författargeneration i lindan av sina litterära karriärer. En vacker och . Den
ikoniske provokatören Bruce LaBruce är tillbaka med en ny långfilm som visar upp
queerfilmarens mest öm- sinta och romantiska sidor.
"I feel that I was being written." : Identitetsskapande i William S Burroughs romaner Junky
och Queer. Bergström, Lucella, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande. In
this essay I examine how identity is created in William S. Burroughs two early novels Junky
andQueer. The theoretic starting points are Lacans.
23 nov 2015 . Första gången (1988) den här boken av William S Burroughs översattes till
svenska fick den titeln Svängd. När den ges ut igen 2014 har den istället fått behålla originaltiteln. Och det avslöjar mer om samhällsutvecklingen i Sverige senaste decennierna än om
själva boken. Queer var ett begrepp som få.
Queer [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Burroughs, William S. Utgivningsår: 2014.
Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: ModernistaElib. ISBN:
978-91-7499-946-4 91-7499-946-X. Anmärkning: E-bok. Även utgiven med titeln: Svängd.
Elektronisk version av: Queer / William S. Burroughs.
Hamrud, Annika – Queerkids och deras föräldrar (2005). Helmadotter, Ann-Marie .
Burroughs, William S. Den nakna lunchen . Vad är queer? (2006). Berg, Martin. Queer (2010).
Bergman, Elfrida. Queering Sapmi (2013). Borgström, Eva (red.) Den moderna homofobin
(2011). Bromseth, Jane (red). LHBTQ-personer och.
Pris: 114 kr. Häftad, 2010. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Queer av William S Burroughs på
Bokus.com.
queerteoretiker såsom Ambjörnsson, spermatocyterna av Fanny Ambjörnsson William S.
Burroughs»Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett redan Vad är en queer text och
hur läser man queert? Queera protestsång i skogsavverkningar bottenvatten rubeln
fyndigheten korttidstjänst att nyupptäckta är genidrag,.
Burroughs, William S., 1914-1997 (författare); [Queer. Svenska]; Queer / William S.
Burroughs ; översättning av Einar Heckscher; 2014; Bok. 30 bibliotek. 2. Omslag. Burroughs,
William S., 1914-1997. (författare); Queer / William S. Burroughs ; edited and with an
introduction by Oliver Harris. 2010. - 25th anniversary ed.
Originally written in 1952 but not published till 1985, Queer is an enigma - both an
unflinching autobiographical self-portrait and a dazzling political novel Set in Mexico City
during the early fifties, Queer follows William Lee's hopeless pursuit of desire from bar to bar
in the American expatriate scene. As Lee breaks down, the.
30702. Omslagsbild. De vilda detektivernaBolaño, Roberto. De vilda detektiverna. Av: Bolaño,
Roberto. 158465. Omslagsbild. QueerBurroughs, William S. Queer. Av: Burroughs, William

S. 164986. Omslagsbild. SicksackvägenDesai, Anita. Sicksackvägen. Av: Desai, Anita. 101582.
Omslagsbild. More fireRamqvist, Karolina.
Fakta Namn: William S. Burroughs Vem är ikonen: Amerikansk författare och journalist.
Född: 1914-02-05. Död: 1997-08-02. Karriär: Amerikansk författare, räknas som en av
skaparna av den så kallade beatnik-litteraturen. Mest känd för sin hallucinatoriska kultroman
Naked Lunch och den självbiografiska Junky. Aktuell.
William S. Burroughs»Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett redan mytologiserat
författarskap. Frågan är om . regementsmöte uptagas även en räddningskommissioner
huvudsingel med Vad är egentligen queer i dagens . är queer? beskriver Fanny Ambjörnsson
begreppet queer och dess historiska utveckling.
Regnbågshyllan. Välkommen till Regnbågshyllan på webben! Här hittar du tips på böcker med
HBTQ-perspektiv, men också böcker med mångfald. HBTQ står för homo- bi- transsexuelloch queer.
"The Black Rider" är en musikal skriven av Tom Waits och den nyss avlidne,
beatnikförfattaren William S. Burroughs, och bygger på en kärleks historia med mystiska
förtecken om . Det har gått bra denna första sommar, säger Anders Karlsson på
Chokladkoppen, och vi har fått en stor gaypublik, tjejer såväl som killar.
Sammanfattning : In this essay I examine how identity is created in William S. Burroughs two
early novels Junky andQueer. The theoretic starting points are Lacans psychoanlytic concepts
”ideal ego”, ”egoideal” and the ”superego” and also queertheory as presented by Tiina
Rosenberg in her book Queerfeministisk agenda.
RECENSION Recension William S Burroughs skrev med droger och vådaskjutningen av sin
fru hängandes över sig. "Queer" som inledde hans författarskap och nu återutges är ingen
märklig roman, tycker Bo Gustavsson.
3 mar 2002 . Historien: två udda buddies reser amerikansk kultur grundkurs 1A och vänder
upp arslet gaykultur grundkurs 1A mot bakgrund av Shakespeares Henrik . Och än ger han
fritt spelutrymme åt alla alternativmäns guru, förebild och andlige farfarsfar William S
Burroughs, "Naked Lunch"-författaren som råkade.
Svängd (originalets titel Queer) är en roman skriven av den amerikanske författaren William
S. Burroughs och gavs ut 1985. Den översattes till svenska av Einar Heckscher och kom ut
1988 på Norstedts förlag. Handling[redigera | redigera wikitext]. Här är William Lee,
huvudpersonen i Burroughs självbiografiska.
Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Vad är queer? av Fanny Ambjörnsson (ISBN
9789127147461) hos Adlibris.se. Fri frakt. Vad är queer? Ordet har fått stor genomslagskraft i
media och inom kulturella sammanhang, men dess betydelse är svårfångad. Ambjörnsson av
Fanny Ambjörnsson William S. Burroughs»Queer.
Mia Dyberg Trio ft. Kovacs Mia Dyberg Trio spelar musik inspirerad av läsning av
amerikanske poeten & författaren William S. Burroughs! Tillsammans reser trion in i de fria
kompositionernas och improvisationens värld. Kort och gott handlar det om en lika delar
fröjdfull som unik musikalisk upplevelse! Trion är just nu ute på.
Queer PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: William S. Burroughs. »Jag skrev Junkie, men
det var Queer som skrev mig.«William S. Burroughs. »Queer är en bok som ger fler
dimensioner till ett redan mytologiserat författarskap. Frågan är om den inte också är en av
Burroughs bästa.« | FRIA TIDNINGAR. Queer skrevs.
14 sep 2014 . Gästbloggar-Modernista: Queer (William S. Burroughs). Modernistas höstkatalog
överväldigade Redaktör Anna, som i panik men samtidigt i god chefsanda delegerade rubbet
till Gästbloggare M (som lämpligt nog behövde en rejäl litterär spark i baken). William S.
Burroughs och jag mindes först inte vad.

2 feb 2017 . Så sent som i höstas läste jag ”Queer” av William S. Burroughs. Han gömmer sig
undan ett brott i Mexico City, och är bara ute och krökar på en massa barer. Sida upp och ner
med långa anekdoter. Jag skrattade högt när jag läste, för han lyckas skriva så nära talet. Tone
beställer in en till öl och rättar till.
18 sep 2014 . Queer. Author: William S Burroughs. Publisher: . Jag läste William Burroughs
”Junkie” första gången när jag var i en formbar ålder. Det var hans . En farlig bok. Fast inte
hälften så farlig som ”Queer”, den uppföljare som skrevs vid samma tid i början av femtiotalet
men inte kunde ges ut förrän 35 år senare.
Färden genom mangroven. Author: Condé, Maryse. 103776. Cover. I vilt tillståndGay,
Roxane. I vilt tillstånd. Author: Gay, Roxane. 78939. Cover. QueerBurroughs, William S.
Queer. Author: Burroughs, William S. 72212. Cover. Morbror Knuts sorgsna lee.Kieri,
Katarina. Morbror Knuts sorgsna leende. Author: Kieri, Katarina.
QueerBurroughs, William S. Book:Queer:2014. Queer. Author: Burroughs, William S. Year
2014. Language: Swedish. Shelfmark: Romaner. Media class: Book. Publisher: Modernista.
Resource type: Physical. Add to media list · Recommend this. 123383. Cover. Frances.
3Hellgren, Joanna. Book:Frances. 3:2009. Frances. 3.
26 maj 2013 . antenne.books.queer-zines-second-edition_2 ipp. The design. Let's take a
objective look at the book(s) itself. At first i see a brown cardboard box with a naked man silk
screened on top of it. The man is printed in white so it is a bit hard to get a clear picture of
him. You can already see the spines of the bright.
11 aug 2014 . Read a free sample or buy Queer by William S. Burroughs. You can read this
book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Daniel Westerlund om Queer [av] William S. Burroughs (2014). Omslagsbild för Daniel
Westerlund om Queer [av] William S. Burroughs. Av: Westerlund, Daniel. Språk: Svenska.
Klicka för att sätta betyg på Daniel Westerlund om Queer [av] William S. Burroughs. E-bok (1
st) E-bok (1 st), Daniel Westerlund om Queer [av].
Förlag: Telos Publishing Limited, Kategori: Deckare, thrillers, spänning och skräck, Allmän
skönlitteratur. Beräknad leveranstid: 3-8 arbetsdagar, Bandtyp: Häftad. ISBN: 9781845838560,
Antal sidor: 170. Språk: Engelska. Titel: Rules of Duel, Författare: Graham Masterton, William
S. Burroughs. Releasedatum: 2013-05-01.
Burroughs was one of the first writers to break the boundaries of queer and drug culture in the
1950's. His novel Naked Lunch is one of the most recognized and respected literary works of
the 20th century and has influenced generations of artists. The intimate documentary breaks
the surface of the troubled and brilliant.
Book:Frances. 3:2009. Frances. 3. Author: Hellgren, Joanna. Year 2009. Language: Swedish.
Shelfmark: Tecknade serier. Media class: Book. Publisher: Ordfront. Resource type: Physical.
Add to media list Recommend this. 140137. Cover. QueerBurroughs, William S.
Book:Queer:2014. Queer. Author: Burroughs, William S.
27 sep 2006 . Skeppsbron Malmöfärjan Partyprissen William S. Burroughs var på en kvick
upptäcksfärd i Malmö på 50-talet. .. Per Weijersgatan 8 GAY house På Per Weijersgatan låg
kultstället GAY house - med undertiteln "Private", mest för att man med den stämpeln kunde
säga - och utan att för det bli häktad - "Tyvärr.
. prostitution och en brottsvåg där hundratals kvinnor våldtas, lemlästas och mördas utan att
de skyldiga gripits. 192804. Omslagsbild. Bok:Striderna i öknen:2014. Striderna i öknen. Av:
Pacheco, José Emilio. Utgivningsår: 2014. Målgrupp: Vuxna. 195383. Omslagsbild.
Bok:Queer:2014. Queer. Av: Burroughs, William S.
Daniel Westerlund om Queer [av] William S. Burroughs. Av: Westerlund, Daniel. 153175.
Omslagsbild. Erik Bergqvist om Ritualer [av] Cees Nooteboom. Av: Bergqvist, Erik. 153176.

Omslagsbild · Josefin Holmström om Samlade noveller & prosaskisser [av] Virginia Woolf.
Av: Holmström, Josefin. 153177. Omslagsbild.
Williams S. Burroughs - The Wild Boys Williams S. Burroughs & Brion Gysin - Exterminator
Williams S. Burroughs - Port of Saints William S. Burroughs - The Last Words of Dutch
Schultz Williams .. Peter Gay - A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of
Psychoanalysis William Gibson - Neuromancer H Knut Hamsun.
7 mar 2015 . Om författaren. William S. Burroughs Foto: William S. Burroughs (självporträtt).
William S. Burroughs (1914-1997) var en av centralfigurerna i Beat-rörelsen. Han är troligen
känd för de flesta som författare av kultromanen Naked Lunch som filmatiserades av David
Cronenberg.
Leveransperiod 1 - 4 dagar. »Jag skrev Junkie, men det var Queer som skrev mig.« William S.
Burroughs » Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett redan mytologiserat
författarskap. Frågan är om den inte också är en av Burroughs bästa.« FRIA TIDNINGAR
Queer skrevs under tidigt. 131,18 kr. Leverans Gratis.
27 okt 2015 . Vi tänker exempelvis på omslagen till William S. Burroughs Queer och till Inger
Christensens Alfabet. burroughs_queer_omslag_inb_0. Det är visserligen böcker som mer
eller mindre kräver omsorgsfullt gjorda omslag, men vi tycker att det är rätt häpnadsväckande
att man med så små medel lyckas göra så.
Han är tidigare känd för sina filmer "William S. Burroughs: A Man Within"och "Desire Will
Set You Free". Obs! Filmen visas otextad med engelskt tal. Läs mer på filmens Facebooksida
>>. OM FILMEN PÅ ENGELSKA A documentary on Queercore, the cultural and social
movement that began as an offshoot of punk and was.
Finns bara på engelska. Burroughs, William S. – Svängd (Queer). 1985. Originaltiteln är
”Queer” och boken skrevs 1951. Senaste upplagan på svenska (2014) har återigen ”Queer”
som titel. Kärlek mellan män. Busk, Ronnie – Änglaskuggor. 1969. Om kriminella bögar. En
svensk replik till Jean Genets ”Tjuvens dagbok”.
17 okt 2013 . USA, 2013. Harry Potter-stjärnan Daniel Radcliffe gör sin mognaste roll hittills i
denna vågade djupdykning i beatpoeternas dekadenta värld. Ett mord resulterar i mötet mellan
Allen Ginsberg, Jack Kerouac och William S. Burroughs – en glödande författargeneration i
lindan av sina litterära karriärer.
Wird es einen Livestream geben?s foto. NOV8 . Information. YONY LEYSER Queer
Interrogation // Integration MI 08.11.2017 rechte kapelle. SCREENING 2000H DESIRE WILL
SET YOU FREE DO 09.11.2017 raum 09. 1200H - 1600H fachbereichsuebergreifender
WORKSHOP max. 25 teilnehmer*innen anmeldungen an:.
20 jun 2007 . Jag kom att tänka på exempelvis William S Burroughs essä Thoughts on a gay
state: with Chinese tongs as a model som ursprungligen publicerades i The Advocate och
sedan i Mark Thompsons bok Gay Spirit: Myth and Meaning, en bok jag dessvärre förlorat i
någon skilsmässa och texten verkar inte.
Jämför priser på Queer (Häftad, 2010), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att
göra det bästa köpet av Queer (Häftad, 2010). . Queer (Häftad, 2010). William S Burroughs,
Häftad, Engelska, 2010-11Fler egenskaper · Billigast: 105 kr. Pris inklusive frakt.
Internationella butiker.
Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera
uttryck och identiteter. H:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har
förmågan att bli kär i eller attraherad av. T:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt
kön. Queer kan röra både sexuell läggning,.
13 okt 2016 . Nyheter om William Burroughs från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om
William Burroughs från över 100 svenska källor. William Burroughs. . William S Burroughs

skrev med droger och vådaskjutningen av sin fru hängandes över sig. . Stig Hansén läser
William S. Burroughs "Queer".
Omslagsbild. QueerBurroughs, William S. Bok:Queer:2014. Queer. Av: Burroughs, William S.
Utgivningsår: 2014. Språk: Svenska. Hylla: Romaner. Medietyp: Bok. Förlag: Modernista.
Resurstyp: Fysiskt material. Lägg i minneslista · Tipsa. 147598. Omslagsbild.
ÅtervändarenFrick, Noam. Bok:Återvändaren:2015:1. pocketutg.
Författare: William S. Burroughs. Inbunden bok i mycket fint skick. Omslag finns i fint skick.
2014. Stockholm. Modernista. (Romaner ISBN: 9789174994797) Beskrivning :==>>. För fler
böcker av William S. Burroughs klicka här. Sökord: Burroughs William S. Queer Burroughs
William S. Burroughs Queer William S. Burroughs.
21 mar 2017 . In Throbbing Gristle, Genesis and company synthesized the influences and
philosophies of Gen's close friends and collaborators, including Beat writer William S.
Burroughs; Beat poet and painter Brion Gysin; psychedelic shaman Dr Timothy Leary; queer
activist film maker Derek Jarman; and those of.
Den mjuka maskinen är den första delen av William S. Burroughs cut-uptrilogi en
intergalaktisk agenthistoria om gerillakrig och tankekontroll, där hallucinatorisk science fiction
kolliderar med Shakespeare och Rimbaud när Burroughs med sin satiriska skalpell frilägger
det kapitalistiska konsumtions- och mediesamhällets.
"Störst, störst och störst." Schwedische Blicke auf Berlin im Sommer 19362000In: Nachbarn
im Ostseeraum unter sich: Vorurteile, Klischees und Stereotypen in Texten / [ed] Helmut
Müssener, Frank-Michael Kirsch, Charlotta Brylla, Ursula Naeve-Bucher, Huddinge:
Södertörns högskola , 2000, Vol. S. 203-225, 163-169 p.
av Fanny Ambjörnsson William S. Burroughs»Queer är en bok som ger fler dimensioner till
ett redan Vad är en queer text och hur läser man queert? Queera Vad är egentligen queer i
dagens Sverige? Fanny Ambjörnsson har nu uppdaterat sin lättillgängliga introduktion i ämnet.
Utifrån vardagsförankrade exempel Men vad.
For this definitive edition, renowned Burroughs scholar Oliver Harris has gone back to
archival typescripts to re-created the author's original text word by word. From the tenements
of New York to the queer bars of New Orleans, Junky takes the reader into a world at once
long-forgotten and still with us today. Burroughs's first.
Burroughs, William S. Den nakna lunchen (1959). Butler, Octavia. Lilith´s Brood (1987-1989).
Carter, Angela. Den nya Evas . Vad är queer? (2006). Berg, Martin. Queer (2010). Bergman,
Elfrida. Queering Sapmi (2013). Borgström, Eva (red.) Den moderna homofobin (2011).
Bromseth, Jane (red). LHBTQ-personer och.
25 maj 1997 . Fakta/ William S Burroughs. William Seward Burroughs föddes i St Louis,
Kansas 1914. Han debuterade med "Junkie" 1953, ("Tjacket" i översättning av Einar
Heckscher). "Svängd", "Den nakna lunchen", "Yagebreven", "Nova Express", "Den röda
nattens städer", "Där döda vägar möts" och "Länderna i.
Abstract. In this essay I examine how identity is created in William S. Burroughs two early
novels Junky and Queer. The theoretic starting points are Lacans psychoanlytic concepts
”ideal ego”, ”ego- ideal” and the ”superego” and also queertheory as presented by Tiina
Rosenberg in her book. Queerfeministisk agenda.
stadsbiblioteketgbgWilliam Lee och Eugene Allerton ger sig ut för att leta reda på en
hallucinogen drog som sägs ge telepatiska förmågor. #Queer · #William S. Burroughs
#boktips #bibliotek #goteborg · June 18, 2016 · Log in to like or comment. More options.
InstagramInstagram. Search. Get the app. Sign up|Log in.
Originaltitel: La transmigración de los cuerpos. Antal reservationer: 0. Logga in för att
reservera titeln. Lägg i minneslista. Tipsa. Här finns titeln: Biblioteken i Haninge kommun ·

Biblioteket i Västerhaninge. Avdelning: Vuxen, Placering: Hylla: Hce. Totalt: 1. Inne. Andra
titlar av samma författare. 1. 217744. Omslagsbild.
Vad är queer? / Fanny Ambjörnsson. Ambjörnsson, Fanny, 1973- (författare) .. Queer. Theory
: vad är det och vad är det bra Artikel/kapitel (1996); Kulick, av Fanny. Ambjörnsson William
S. Burroughs»Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett redan Vad är en queer text och
hur läser man queert? Queera Pris: 271 kr.
25 mar 2017 . Queer av William S. Burroughs. "Tibet måste vara ungefär så här. Höglänt och
kallt och fullt av fula människor och lamor och jakar. Jakmjölk till frukost, jakost till lunch,
och till middag en jak kokad i sitt eget fett, och det är ett lämpligt straff för en jak, om du
frågar mig." övers. Einar Hecksher Queer skrevs.
Flickvännen [Elektronisk resurs]. Author: Ramqvist, Karolina. 101896. Cover. Striderna i
öknen. Author: Pacheco, José Emilio. 136016. Cover. Norma. Author: Oksanen, Sofi. 116919.
Cover. Queer [Elektronisk resurs]. Author: Burroughs, William S. 137388. Cover. Norma
[Ljudupptagning]. Author: Oksanen, Sofi. 138271.
Queer av Burroughs, William S: Recounts William Lee's seduction of Eugene Allerton in the
Mexico City of the 1940s and the romantic agonies he suffered.
Creating their own private and public: the male homosexual life space in a Nordic city during
high modernity, Arne Nilsson (1998). Hogg, Samuel R. Delany (1995) Översättare: Caroline
Åberg. Nakna lunchen, William S. Burroughs (1959) Översättare: Peter Stewart. Nattens
skogar, Djuna Barnes (1936) Översättare:.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
1 dec 2017 . William S. Burroughs har också inspirerat mig formmässigt, särskilt hans
anekdotiska, sorgsna, ”flabba rakt ut”-bok Queer. Men han råkade skjuta sin fru i huvudet.
Wtf det är det sista jag behöver. Eftersom de här tre är döda och har varit det ett tag har jag
aldrig haft chans att träffa dem. Courtney Love och.
Husfrid - Bechdel, Alison (H) Tecknad serie. Hotell Angleterre - Bennett, Marie (H - kvinnor)
E-bok. Stjärnor utan svindel - Boije af Gennäs, Louise (H - kvinnor) Bok och E-bok. Kris:
Kallocain dikter - Boye, Karin (H). Queer - Burroughs, William Bok och E-bok. Cowgirls Bång, Karolina (H - kvinnor) Tecknad serie. Alternativet.
7 nov 2014 . Ett av Burroughs smärtsammaste verk. Långt utanför litteraturens gränser William
S. Burroughs Queer Översättning: Einar Heckscher Förord: Daniel Westerlund Modernista.
William S. Burroughs (1914–1997) var författaren som började skriva sent i livet och som
trots tungt missbruk förblev intellektuellt.
19 dec 2014 . Rotlösheten är en röd tråd i Burroughs romaner. Tobias Magnusson läser den
nyligen återutgivna Queer, som kan vara en av hans bästa. Kultur · Litteratur. William S.
Burroughs debuterade 1953 med romanen Junkie (Tjacket). Boken blev snabbt
uppmärksammad för sin osentimentala och raka skildring.
Daniel Westerlund om Queer [av] William S. Burroughs. Av: Westerlund, Daniel. 100055.
Omslagsbild · Josefin Holmström om Samlade noveller & prosaskisser [av] Virginia Woolf.
Av: Holmström, Josefin. 100056. Omslagsbild. Aris Fioretos om Välkomna till gaskammaren,
mina damer och herrar [av] Tadeusz Borowski.
10 okt 2017 . av William S. Burroughs. »Jag skrev Junkie, men det var Queer som skrev mig.«
William S. Burroughs » Queer är en bok som ger fler dimensioner till ett redan mytologiserat
författarskap. Frågan är om den inte också är en av Burroughs bästa.« | FRIA TIDNINGAR
Queer skrevs under tidigt femtiotal, men då.
Om Queer av William S. Burroughs. Daniel Westerlund. NOK 25. Kjøp. Om Ritualer av Cees
Nooteboom. Erik Bergqvist. NOK 25. Kjøp. Om Samlade noveller och prosaskisser av

Virginia Woolf. Josefin Holmström. NOK 25. Kjøp. Om Välkomna till gaskammaren, mina
damer och herrar av Tadeusz Borowski. Aris Fioretos.
William S. Burroughs, 1977. William S. Burroughs, född 5 februari 1914 i St. Louis, Missouri,
död 2 augusti 1997 i Lawrence, Kansas, var en amerikansk författare, bland annat till den
hallucinatoriska kultromanen Naked Lunch och den självbiografiska Junky. 44 relationer.
11 jul 2016 . Queer av William S. Burroughs Vissa böcker vet man inte om man ska läsa
förrän man tar upp dem, kanske är det omslaget som gör att man tar upp boken för att bläddra
lite i den och kanske skumläser man lite här och var och utan att vet om det stannar man upp
för ett…
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