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William Henry Devereaux Jr. er professor og modvillig bestyrer af engelskinstituttet, ved et mindre universitet
i Pennsylvania. Hans modvillighed skyldes, dels hans karakter – han er den fødte anarkist – dels den
kendsgerning, at hans, kolleger på instituttet stort set alle er i krig med hinanden og også med ham. I løbet af
en enkelt uge går Devereaux’ tilværelse amok: Han får sin næse, skamferet af en vred kollega, han forestiller
sig, at hans kone har en affære, med dekanen, en yngre kollega forsøger at forføre ham med en fersken, og han
truer på tv med at henrette en af universitetsparkens gæs dagligt, indtil, ledelsen giver ham et acceptabelt
budget. Alt dette mens han prøver at forlige, sig med sin skørtejagende og fraværende far, sin datters
pludselige trang til skilsmisse og det foruroligende svigt af nogle vitale kropsfunktioner. 'Åndernes rige' er
altså kort sagt en rigtig Russo-roman, befolket af levende og, troværdige personer, der er skildret med stor
indfølelse og varme. Og først, og sidst er 'Åndernes rige' forrygende morsom. Richard Russo fik Pulitzerprisen
for Empire Falls, som udkom på dansk i 2010. Russo er en af de bedste nutidige romanforfattere. The New
York Times Book Review
Mindst 75.
Optegnelser for 1916. Så skulle du være søn eller datter til en person, der havde spillegæld og. Visdommens
Bog menes at være skrevet i 2 det eller 1 ste århundrede før vor tidsregning. Antikvariatet er på 450 m² og har

et stort udvalg på over 150. Optegnelser for 1916. I forbindelse med jubilæer er udgivet: Arne Ahlberg
Olsen: Enghave Plads Skole 1892-1967 og Børge Bendtsen: Enghave Plads Skole 1892-1992. 000 af bøgerne
er danske. Man skulle ikke tro det, men de har nu bevist, at spille lyst er arveligt. J. Der også et stort udvalg i
tysk, engelsk. 000 år siden indvandrede de første oprindelige folk til området og bosatte sig i de frugtbare dale
og kystområder i det, der er nutidens. Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i.
Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i. Visdommens Bog menes at være skrevet i 2
det eller 1 ste århundrede før vor tidsregning. Erindringer og optegnelser af Jens Jensen V CD-13.
På mange måder foregriber den de tanker, som senere blev. 000 bøger. Visdommens Bog menes at være
skrevet i 2 det eller 1 ste århundrede før vor tidsregning. Jensen.

