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Stillidsen Donna Tartt Hent PDF Theo Decker er 13 år, dan han på mirakuløs vis overlever en eksplosion på
et kunstmuseum i New York, mens hans elskede mor omkommer. Ved ulykken kommer han i besiddelse af et

værdifuldt kunstværk fra 1600-tallet - et fascinerende billede af en lille fugl, Stillidsen. Han bærer det
eftertragtede maleri med sig igennem sin ungdom, og efterhånden trækkes han ind i kunstens kriminelle og

dødsensfarlige underverden.

"Stillidsen" er en gribende fortælling om en ung mands dannelse og en uforglemmelig odyssé gennem
Amerika. Et fængslende drama om tab og overlevelse, kærlighed, identitet og skæbne.

"en overdådig kunstforelsket knaldroman" - Kim Skotte, Politiken (6 herter)

"'Stilidsen' er en sjældenhed, som indfinder sig, måske, fem-seks gange i løbet af et årti, en flot litterær
roman, der rører både hjerte og tanker" - Stephen King, New York Times Book Review

Donna Tartt (1963) er født i Greenwood, Mississippi. Hun debuterede med Den hemmelige historie, der blev
en enorm international succes. Ti år senere udkom Den lille ven. Det har taget tolv år at skrive Stillidsen.

Donna Tartt er også essayist og krititker.
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