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Vägen Cormac McCarthy boken PDF En far och hans son vandrar ensamma genom ett nedbränt amerikanskt
landskap. Kylan är genomträngande och snön som faller blandas med askan i luften. Himlen är släckt på ljus.
Deras destination är kusten, men de vet inte om något väntar på dem där. Allt de har är en pistol att försvara
sig med mot de laglösa gäng som rör sig längs vägen, de kläder de bär på kroppen, en kärra med mat de hittat

-- och varandra. Vägen är en djupt gripande berättelse om en resa. På ett hypnotiskt kraftfullt sätt ställs
kärleken mellan en far och hans son mot en hopplöst skrämmande framtid. Det värsta och det bästa som
människan kan åstadkomma genomströmmar detta mörka, intagande mästerverk."Hans berättelse om
överlevnad och godhetens mirakel bara förstärker McCarthys ställning som en levande mästare." San
Francisco Chronicle"Ofattbart... Detta är ett bedövande och briljant verk, på samma gång fruktansvärt

träffande och imponerande universellt." The Guardian
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