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Telegraph Avenue Michael Chabon Hent PDF Mens sommeren 2004 nærmer sig sin afslutning, holder Archy
Stallings og Nat Jaffe stadig skansen – de har været venner i mange år, spiller i samme band og regerer i

fælleskab over Brokeland Records, et kongerige af brugt vinyl som ligger i udkanten af Berkeley og Oakland
i Californien. Deres koner, Gwen Shanks og Aviva Roth-Jaffe, udgør Berkeley Birth Partners og er

legendariske jordemødre i lokalområdet. De har budt mere end tusind nyslåede indbyggere velkommen til det
skrammede, bulede Utopia i hvis hjerte – halvt krostue, halvt tempel – navnet Brokeland står præget. Da den
tidligere NFL-quarterback Gibson Goode, den femte-rigeste sorte mand i Amerika, offentliggør sine planer
om at bygge sin seneste Dogpile Megastore lidt længere nede ad gaden Telegraph Avenue, frygter Nat og

Archy at det vil føre til undergang for deres sårbare lille pladeforretning.

I mellemtiden befinder Aviva og Gwen sig også midt i en kamp for deres professionelle overlevelse, en kamp
der sætter rækkevidden af deres venskab på prøve. Ægteparrenes allerede indviklede tilværelser kompliceres
yderligere af Titus Joyners overraskende ankomst. Titus er den teenage-søn som Archy aldrig har vedkendt

sig, og bliver den store kærlighed i den 15-årige Julius Jaffes liv.
Telegraph Avenue er en personlig, episk fortælling, en nordcalifornisk Middlemarch som klinger i takt med
den funky hjerterytme i klassisk soul-jazz på vinyl og pulserer med en virtuos, fyrværkeri-agtig, helt særegen

stil. Bogen er den store amerikanske roman vi har ventet på. Generøs, fantasifuld, morsom, rørende,
spændende, menneskelig og triumferende – Michael Chabons mest blændende bog til dato.

Michael Chabon er forfatteren bag bl.a. Pittsburgh-mysterierne, Wonder Boys, Den utrolige historie om
Kavalier & Clay og Det jiddische politiforbund. Han bor i Berkeley, Californien, med sin kone, forfatteren
Ayelet Waldman, og deres børn. For Den utrolige historie om Kavalier & Clay modtog Chabon Pulitzer-

prisen i 2001.
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seneste Dogpile Megastore lidt længere nede ad gaden Telegraph
Avenue, frygter Nat og Archy at det vil føre til undergang for deres
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Telegraph Avenue er en personlig, episk fortælling, en
nordcalifornisk Middlemarch som klinger i takt med den funky

hjerterytme i klassisk soul-jazz på vinyl og pulserer med en virtuos,
fyrværkeri-agtig, helt særegen stil. Bogen er den store amerikanske
roman vi har ventet på. Generøs, fantasifuld, morsom, rørende,

spændende, menneskelig og triumferende – Michael Chabons mest
blændende bog til dato.
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