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M Train Patti Smith Hent PDF ‘M Train’ begynder og ender på en café i New York, som er blevet Patti

Smiths andet hjem gennem årene. Ved sit stambord i hjørnet drikker hun sin kaffe, laver små optegnelser på
servietter, læser bøger og reflekterer over minderne og drømmene, over det som er gået tabt. Med en mild

melankoli søger hun trøst i poesien og rejser gennem verden i de store forfatteres fodspor. Hun byder også på
forskellige scener fra sit tidigere liv i Detroit med sin mand Fred Sonic Smith, små stunder af ren lykke og

betingelsesløs kærlighed.   Det her er en bog for alle, som elsker at tilbringe en eftermiddag på café, fordybet i

en bog eller i verden omkring. M Train er en personlig og poetisk beretning om livet, kunsten og
kærligheden. ‘M Train’ er Patti Smiths første bog siden bestselleren ‘Just Kids’, som læsere i alle generationer
faldt for, og som Smith modtog flere priser for, bl.a. den prestigefyldte National Book Award. Patti Smith

vandt National Book Award for erindringsbogen ‘Just Kids’. Med 'M Train’ har hun skrevet en bog, som hun
selv beskriver som ”et vejkort over mit liv”. Det er en odyssé om en kunstner, fortalt gennem det prisme, som
udgøres af caféer og andre tilholdssteder, hvor hun har arbejdet over hele verden. ‘M Train’ begynder på den
lille café i Greenwich Village, hvor Smith hver dag drikker sin kaffe, funderer over verden, som den er, og
som den var, mens hun skriver i sin notesbog. Gennem prosa, som umærkeligt veksler mellem drøm og

virkelighed, fortid og nutid og over et helt landskab af håb og inspiration rejser vi til Frida Kahlos Casa Azul
i Mexico; til et møde i en forening for en polarforsker i Berlin; til Rockaway strandpromenaden i udkanten af
New York, hvor Smith lige inden orkanen Sandy rammer, køber en forfalden bungalow; og til Genets, Plaths,

Rimbauds og Mishimas gravsteder. Refleksioner over forfatterens og kunstnerens skaben væves ind, og
minder fra Smiths liv i Michigan og det uoprettelige tab af hendes mand, Fred Sonic Smith, får stemme. ‘M

Train’ fletter fortvivlelse sammen med håb og lindring, illustreret af Smiths karakteristiske
polaroidfotografier, og den bliver en meditation over rejsen, krimiserier, litteratur og kaffe. Det er en stærk og

bevægende bog skrevet af en af samtidens mest bemærkelsesværdige multikunstnere.

 

‘M Train’ begynder og ender på en café i New York, som er blevet
Patti Smiths andet hjem gennem årene. Ved sit stambord i hjørnet
drikker hun sin kaffe, laver små optegnelser på servietter, læser

bøger og reflekterer over minderne og drømmene, over det som er
gået tabt. Med en mild melankoli søger hun trøst i poesien og rejser
gennem verden i de store forfatteres fodspor. Hun byder også på



forskellige scener fra sit tidigere liv i Detroit med sin mand Fred
Sonic Smith, små stunder af ren lykke og betingelsesløs

kærlighed.   Det her er en bog for alle, som elsker at tilbringe en

eftermiddag på café, fordybet i en bog eller i verden omkring. M
Train er en personlig og poetisk beretning om livet, kunsten og

kærligheden. ‘M Train’ er Patti Smiths første bog siden bestselleren
‘Just Kids’, som læsere i alle generationer faldt for, og som Smith
modtog flere priser for, bl.a. den prestigefyldte National Book

Award. Patti Smith vandt National Book Award for erindringsbogen
‘Just Kids’. Med 'M Train’ har hun skrevet en bog, som hun selv
beskriver som ”et vejkort over mit liv”. Det er en odyssé om en

kunstner, fortalt gennem det prisme, som udgøres af caféer og andre
tilholdssteder, hvor hun har arbejdet over hele verden. ‘M Train’

begynder på den lille café i Greenwich Village, hvor Smith hver dag
drikker sin kaffe, funderer over verden, som den er, og som den var,
mens hun skriver i sin notesbog. Gennem prosa, som umærkeligt
veksler mellem drøm og virkelighed, fortid og nutid og over et helt
landskab af håb og inspiration rejser vi til Frida Kahlos Casa Azul i
Mexico; til et møde i en forening for en polarforsker i Berlin; til
Rockaway strandpromenaden i udkanten af New York, hvor Smith
lige inden orkanen Sandy rammer, køber en forfalden bungalow; og
til Genets, Plaths, Rimbauds og Mishimas gravsteder. Refleksioner
over forfatterens og kunstnerens skaben væves ind, og minder fra
Smiths liv i Michigan og det uoprettelige tab af hendes mand, Fred
Sonic Smith, får stemme. ‘M Train’ fletter fortvivlelse sammen med

håb og lindring, illustreret af Smiths karakteristiske
polaroidfotografier, og den bliver en meditation over rejsen,

krimiserier, litteratur og kaffe. Det er en stærk og bevægende bog
skrevet af en af samtidens mest bemærkelsesværdige multikunstnere.
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