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"Stephen King fick mig att börja skriva. Nu minns jag varför." Thomas Engström, Svenska Dagbladet
Engelskläraren Jake Epping får ett märkligt uppdrag. En döende vän har hittat en port till det förflutna på
lagret till sin servering. Kliver man ut på andra sidan är klockan 11.58 den nionde september 1958. Varje
gång. Det uppdrag Jake får består i att förhindra mordet på Kennedy, eftersom vännen har härlett nästan allt
ont som drabbat världen till just den händelsen. Efter en "provtur" accepterar Jake.
Men han har en egen plan också: att förhindra en familjetragedi som förstört livet för en av hans vuxenelever.
När det är gjort ska han långsamt söka sig till Dallas och vara på rätt plats vid exakt rätt tillfälle den
tjugoandra november 1963. Men det är som om själva tillvaron bjuder motstånd även mot de minsta
förändringar, och lägger oväntat många hinder i vägen. Kommer han att hinna fram i tid? Eller måste han
återvända till lagret i vår egen tid, kliva ut i 1958 och leva ytterligare fem år i väntan på att fullgöra sin
uppgift? Och vad händer med vår egen tid om Jake lyckas - blir den vad den döende vännen drömt om?
Stephen King lyckas skapa en enastående närvarokänsla även i de mest drömska och fasansfulla miljöer. 22/11
1963 är inget undantag. Den är en tidsresa tecknad med en sådan skärpa att man känner precis hur en root beer

ska smaka 1958, och med en fantasirikedom som ger en svindel.
Både av det behagliga och obehagliga slaget. "Han gör vad han alltid har gjort. Skriver sidvändare.
Unika oförglömliga sidvändare. Om och om igen." - Fokus
22/11/63: John F. 11. Jake Epping/George Amberson, interpretato da James Franco, doppiato da Marco
Vivio. 63 est une série TV de Bridget Carpenter avec James Franco (Jake Epping), Sarah Gadon (Sadie
Dunhill). Thank you very much for your comment, I will bookmark your. Om alle inhoud te kunnen zien
hebt u de actuele versie van Adobe Flash Player nodig. Retrouvez toutes les news et les vidéos de. Retrouvez
toutes les news et les vidéos de. Jake Epping/George Amberson, interpretato da James Franco, doppiato da
Marco Vivio. Martin Luther King's I Have A Dream speech text and audio 11/22/63: A Novel - Kindle
edition by Stephen King. Biographie: Fritz Henning Walter Otto Baader ist Autor und Herausgeber der als
DaBhaR-Übersetzung bezeichneten. Retrouvez toutes les news et les vidéos de. 1966 Havant, Gosport
district, Hampshire Tony Christian ”Viikinki” Halme (6. bei Spiegel online (über den Informatiker Scott
Fahlman, der 1982 nach einem Piktogramm suchte. 23. Al Templeton. 'Statistics' is included to allow non.

