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Det är De dödas dag i november 1939. Medan den gamla världen kollapsar letar Geoffrey Firmin, före detta
brittisk konsul, upp ständigt nya anledningar att ta en kyld drink i en mexikansk kurort med fyrahundra
övergivna pooler, åtta kyrkor och femtiosju barer.
I ett gränslöst alkoholiserat delirium är han bara vagt medveten om de sanningar som börjar verka runt
omkring honom. Under vulkanen är en av 1900-talets största romaner och det viktigaste av Malcolm Lowrys
två fullbordade verk. Romanen iscensätter en säregen medvetandeström: »Här finns en episk uthållighet som
hämtar sin styrka ur övertygelsen om litteraturens förmåga att gestalta en mycket svår mänsklig erfarenhet, att
förmedla den genom att utgöra en erfarenhet i sig.« (Ur förordet.) I översättning av Erik Sandin och med ett
nyskrivet förord av Klas Östergren. »Malmcolm Lowry frambesvärjer en djupt personlig vision av
alkoholismens inferno, i en bok full av insikt, medkänsla och tragisk livserfarenhet.« FABIAN KASTNER,
SVENSKA DAGBLADET »Under vulkanen är en drabbande berättelse, närmast omöjlig att värja sig emot.
En klassisk och mäktig roman som gräver sig djupt in i själens mörkaste skrymslen.« CRISTER ENANDER,
TIDNINGEN KULTUREN »En av 1900-talets största romaner.« NEW YORK TIMES »Under vulkanen är

skriven med övertygelsen om att en roman kan skildra ett historiskt skeende genom en människas trasiga
blick. En mäktig berättelse.« ERIK JERSENIUS, GEFLE DAGBLAD »Ett faustiskt mästerverk.«
ANTHONY BURGESS
Den vanligste oppfatningen av en vulkan er et kjegleformet fjell som spyr ut lava og giftige gasser fra et
krater på toppen.
Etna (tidligere også kaldt/skrevet Ætna) er en aktiv vulkan på østkysten af øen Sicilien i Italien tæt ved
byerne Messina og Catania. Vulkanen er 3. Tarja Mankkinen vid Inrikesministeriets polisavdelning menar
att. Calbuco has had 36 confirmed eruptions during the Holocene, 13 of which have been recorded in
historical times. Kjeglevulkaner er vulkaner med bratte. 27/11/2017 · Vulkanen Gunung Agung på Bali har
börjat spruta lava.
Vesuv (Vesuvius) var det navnet på vulkanen som oftest ble benyttet av latinske forfattere i den sene
romerske republikken og tidlige det romerske keiserriket. Den vanligste oppfatningen av en vulkan er et
kjegleformet fjell som spyr ut lava og giftige gasser fra et krater på toppen. Vesuv (Vesuvius) var det navnet
på vulkanen som oftest ble benyttet av latinske forfattere i den sene romerske republikken og tidlige det
romerske keiserriket. Kjeglevulkaner er vulkaner med bratte. Wijzer door de wereld 8 © Noordhoff
Uitgevers Samenvatting 5 blad 1 1 Het werelddeel Oceanië Oceanië bestaat uit de Grote Oceaan, meer dan 20.
20th century eruptions took place in 1906, 1907, 1909. With Albert Finney, Jacqueline Bisset, Anthony
Andrews, Ignacio López Tarso. The last 24 hours in the life of Geoffrey Firmin, a lonely.
“Island, en ø i havet – en ildø, hvis stræbsomme vulkaner tårnede deres lavamasser, størknede i lag på lag, så
højt til vejrs, at der til sidst lagde sig.

