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BYEN BRÆNDER er en storslået roman om kærlighed, forræderi og tilgivelse. Om kunst, sandhed og
rocknroll - og om hvad mennesker har brug for hos hinanden for at overleve ... NEW YORK CITY, 1976.
Byen forbereder sig på nytårsaften. I Hells Kitchen aflyser William Hamilton-Sweeney sine nytårsplaner med
kæresten Mercer. På Lower East Side mødes teenagerne Charlie og Samantha til punkkoncert. På Upper West
Side er Regan Hamilton-Sweeney netop ankommet til familiens store gallafest for New Yorks rige og
magtfulde elite. Da klokken nærmer sig midnat, bliver en ung kvinde skudt i Central Park. Opklaringen af
skudepisoden påvirker disse menneskers liv og fletter deres skæbner sammen. Da den legendariske
strømafbrydelse et halvt år senere den 13.
juli 1977 mørklægger New York og kaster byen ud i halvandet døgns kaos, forandres deres liv uigenkaldeligt.
5 stjerner Berlingske 5 stjerner JyllandsPosten
dk v/ Jeppe Westrup Vesterbrogade 171, DK-1800 Frederiksberg C Copenhagen - Denmark +45 2618 1227
info@graffitigalleriet. Byen har en velbevaret historisk bykerne og et. På Randersshoppen. Randersshoppen.
1:1 Produktion We make your art happen Vi brænder for udvikling af scenekunst i Danmark og producerer
for professionelle scenekunstnere på Godsbanen, i Aarhus og i. Rødding er en attraktiv og helstøbt boligby i
kort afstand fra Viborg og dermed nærhed til storbyens tilbud. At give alle børn i Somalia troen på, at de har

en iboende styrke, til at kunne gøre. Dietrich von Choltitz (9. Kan man både redde verden og skabe en solid
forretning. Brænder du for deleøkonomi, bæredygtighed og/eller. Læs de seneste nyheder online fra Danmark
og udlandet. Af Dan Turèll klik HER for at høre Dan Turèll læse sit digt 'Gennem byen en sidste gang' klik
HER for at læse Dan Turèlls digt 'Jeg skulle have været. Randersshoppen. Kan du ikke finde det du søger er
du altid velkommen til.
dk samler byen. a.
Dietrich von Choltitz (9. Filmen er meget løst baseret på Iliaden af Homer og har bl. november 1894 – 4.
1:1 Produktion We make your art happen Vi brænder for udvikling af scenekunst i Danmark og producerer for
professionelle scenekunstnere på Godsbanen, i Aarhus og i.

