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Annan Information
Jag brukar inte läsa korta historier men njöt av dessa oerhört. Som tonåring tjänade han ett år
som volontär med Young Canadas företag. Jag har just läst de två Hapthorne-romanen och
planerar att läsa mer av hans arbete. De flesta kommer från ett arkiv placerat av hans
långvariga följeslagare, Lillian Hellman, i Ransom Center, University of Texas, och det är taget
alla dessa år för att få rättigheterna rensade, en saga i sig. Grupper Diskussioner Citat Fråga
författaren Logga in Bli medlem Registrera dig.
Börja med att markera "The Gist Hunter and Other Stories" som vill läsa. Berättelserna om
Henghis Hapthorn, Old Earths "främsta frilansdiscriminator", kombinerar det bästa av

mysterium och science fantasy medan man påminner om genialiteten hos Gene Wolfes
bågyony och de vittna sätten på Jack Vance. Nästa uppsättning har bara ett tecken, så de
saknar den dynamiska presentationen mellan Henghis och hans integratör, som lyckas få så
många utbyten som ovan, eller mellan Henghis och någon bestämd motståndare. Användade
böcker får inte innehålla följeslagsmaterial. anteckningar eller markering kan vara närvarande.
Som Banter strömmar genom livet och studierna, fungerar den otroligt viktiga noosfären som
Archonates kollektiva medvetslöshet. I en av hennes mest störande historier är "Snö" den
kvinnliga huvudpersonen den olagliga dottern till sin fars älskarinna. Ein Vergleich mit Jack
Vance ist ein Schlag ins Gesicht. Berättelserna av den lilla studenten Guth Bandar och hans
svagt off-beat och okonventionella studier avslöjar långsamt komplexiteten och undra på den
fantastiska noosfären.
För mer information om Amazon Sponsrade produkter, klicka här. Jag läste denna samling för
Henghis Hapthorn-berättelserna som sätts i den näst sista åldern. Goodreads hjälper dig att
hålla reda på böcker du vill läsa. Det här är de historier som jag köpte boken för, och de var
verkligen min favorit för partiet. Den enda jämförelsen jag kan se är att Hughes skriver under
en tidsperiod omedelbart före Vans slutet av jordens tidsperiod.
Jag tyckte om det som han utforskar, hur han analyserar berättelserna och erbjudandet om ett
öde som inte förklaras. Jag kunde inte sluta skratta medan jag läste dem. Andra avsnitt
använder rubrikerna "Män" och "Män och Kvinnor." Mest fascinerande är den aldrig tidigare
publicerade "Magic", en saga om trolldom som kanske är avsedd för massan Weird Tales-det
är som om Hammett kanaliserar WT-grundstenen Clark Ashton Smed. Att runda ut boken är
fyra imponerande, icke-archonerade berättelser som visar Hughes kreativa mångsidighet.
Vance hat wundervolle farbenfrohe, exotiska Welten erschaffen i einer sehr prosaischen
Sprache.
Jag har beställt några av de andra böckerna i serien. Vid 1934 och publicering av The Thin
Man och en handfull berättelser gjordes Hammett med prosa-fiction-vad han försökte skriva
efter att det lämnades som fragment för Ransom-arkivet. Men om du är en Hammett-fan, vill
du njuta av några kvarlevor från festen. Då kan du börja läsa Kindle böcker på din
smartphone, surfplattform eller dator - ingen Kindle-enhet krävs. Dessa är riktigt bra solida
historier som säkert kommer att underhålla fans av Dying Earth-serien, trots att Hughes
'Hapthorn-karaktär är mindre av en scoundrel än Vances klassiska karaktärer.
Hans berättelser äger ofta rum i en mänsklig befolkad, interstellär herravälde som kallas
Archonate, och allt utom fyra av sagorna i hans första samling av noveller ligger i denna
politiskt laddade rike. I hans romaner utforskade Tanizaki tabuet av perverterad lust, och på
samma sätt uppträder Konos kvinnliga huvudpersoner med neuroser och masochistiska
sexuella önskningar. Det var där han gjorde sin rep, så att han kunde betala ut i Hollywood på
1930-talet. Sammantaget är detta en solid samling, även om jag fortfarande föredrar Henghisberättelserna över resten av dem. Det här är längre berättelser om en mer allvarlig böjd och jag
tror bättre än Hapthorn fungerar. Mordet stannar när den olagliga huvudpersonen tvingas stå
inför sin döda stasister. Slutligen finns det berättelser utan samband med den tid då de tidigare
berättelserna ägde rum. Bandars uppkomst från sin studentstatus till veteran noonaut kommer
att få honom att snabbt inse att lite lärande är farligt lärande när han sprider sig för tunt. Ett
universitetsutsläpp från en fungerande dålig bakgrund, han arbetade på en fabrik som gjorde
skolbänkar, körde en matleveransbil, var nattvaktmästare i en GM-återförsäljare. Det finns tre
olika typer av berättelser i boken, berättelserna om Hengis Hapthorn, berättelserna om Guth

Bandar och några olika historier.
Under rubriken "Crime" är titellistan en av en liten grupp av opublicerade
detektivföreläsningar om en kort, fet utredare som mobbar en bekännelse ur en misstänkt men
saknar en touch som kan ha gjort det solidt. Denna serie berättelser introducerar bäst och
spelar följeslagare till Black Brillion, Fool Me Twice, och Fools Errant. De berättelser om
Henghis. Medan inte alla titlar som vi publicerar blir en New York Times-bästsäljare, en
nationell bästsäljare eller en Hugo eller Nebula-prisvinnare, är vi engagerade i att publicera
kvalitetsböcker från en mångsidig grupp av författare. Bli den första att fråga en fråga om The
Gist Hunter and Other Stories. Night Shade Books publicerade sin novellsamling, The Gist
Hunter och Other Stories, 2005. Alla berättelser är mycket underhållande med många
intressanta idéer. Det här kanske inte är den sista Hammettboken: Nuvarande samlingar samlar
inte allt sitt arbete - inte mindre än två Op-tal saknas - men vi kommer nära slutet. Och då
kommer vi att vilja ha en slutgiltig utgåva - och få författare förtjänar dem mer. Jag läste denna
samling för Henghis Hapthorn-berättelserna som sätts i den närmaste åldern av den döende
jorden när vetenskapen börjar bli bleknad och magi återigen blir uppstigande.
Om du är en säljare för den här produkten, vill du föreslå uppdateringar via säljarstöd.
Henghis är en Sherlock Holmes-typ detektiv, mycket logisk och benägen att märka de små
detaljer som kommer att rappa ett fall --- ändå hans. Ett universitetsavbrott från en fungerande
dålig bakgrund, han arbetade på en fabrik som gjorde skolbänkar, körde en
livsmedelsleveransbil, var nattvaktmästare i en GM-återförsäljare och gjorde en kort stans som
ordnad på ett privat mentalsjukhus. Denna serie av historier presenterar bäst och spelar
följeslagare till Black Brillion, Fool Me Twice och Fools Errant. Genom dessa historier ser vi
världsändringen från att bli styrd från vetenskap och logik till regimen om magi och sympati
som skulle inleda den döende jordens ålder.
Ändå kan hon inte hata magi eftersom det tog en kraftfull hingstmagasin i sitt liv. Liksom
Henghis-berättelserna finns det en progression i hans karaktär även över de tre berättelserna
här och en antydan i slutet av den tredje som något större öde väntar. Trots min motvilja mot
den döende jorden fann jag att dessa historier var mycket bra. Jag började läsa Matthew
Hughes med sin spiral labyrint och är nu en ivrig fläkt. Den sista uppsättningen historier står
alla ensamma, även om de första två erbjuder en mycket liknande tidsåtgång resenärer som jag
uppskattade.
Han har vunnit Arthur Ellis Award från Crime Writers of Canada. Detta är bakgrunden till
novellerna i full längd som börjar med Majestrum, som jag tidigare läst och också haft. En
engagerande introduktion till en av sfs mest begåvade stigande stjärnor. Guth är ganska roligt
logiskt att bryta ner vad som händer med honom när det gäller berättelser, metaforer och
arketyper. Rekommenderas för dem som letar efter något annat. Skyhorse Publishing, under
våra Night Shade och Talos-prints, är stolt över att publicera ett brett utbud av titlar för läsare
intresserade av science fiction (rymdopera, tidsresor, hård SF, invandring i invasion, nära
framtida dystopi), fantasi (grimdark, svärd och trolldom, modern urban fantasi, steampunk,
alternativ historia) och skräck (zombies, vampyrer, ockulta och övernaturliga) och mycket
mer. Och även om tonen var ljus och rolig tyckte jag det var lite repetitivt.

