De polyglotta älskarna
Forfatter:

Lina Wolff

Forlag:

Albert Bonniers Förlag

Sprak:

Svensk

Antall sider:

291

ISBN/EAN:

9789100156626

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2016

De polyglotta älskarna.pdf
De polyglotta älskarna.epub

Belönad med Augustpriset 2016
Max Lamas drömmer om en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet tar honom från Stockholm till
Italien, där han lär känna en markisinna som står på ruinens brant. Ellinor kommer från en by i Skåne. En dag
sätter hon in en kontaktannons:Jag är trettiosex år gammal och söker en öm, men inte alltför öm, man. Och
Lucrezia bevittnar hur hennes mormor går under i sitt avfolkade palats.
I denna vindlande romanväv står mannens blick på kvinnan i centrum – men också förförelsen och
förödmjukelsen, älskarnas hjärtskärande tillstånd, och drömmen om förståelse.

”Det här är stor romankonst.”
– Yukiko Duke, SVT Gomorron

ANMELDELSE: Lina Wolffs «De polyglotta älskarna» er en hardtslående roman, som er mer opptatt av å
stille spørsmål enn å komme med bastante svar. De polyglotta älskarna (Innbundet) av forfatter Lina Wolff.
Romaner. Pris kr 159. Se flere bøker fra Lina Wolff. Belönad med Augustpriset 2016 Max Lamas drömmer
om en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet tar honom från Stockholm till Italien, där han lär känna.
Bokomslag til «De polyglotta älskarna». Lina Wolffs «De polyglotta älskarna. De polyglotta älskarna. Lina
Wolff. Innbundet. 2016. Legg i ønskeliste. Bret Easton Ellis and the Other Dogs.
Lina Wolff. Heftet. 2016. Legg i ønskeliste.
Granta 1. ** Knut Hoem har lest "De polyglotta älskarna" av svenske Lina Wolff. ** Bjørn Berge forteller
om land som ikke lenger finnes, i dag Karolinene.
Lina Wolff – "De polyglotta älskarna" Ali Smith – "Begge deler". Kjøp De polyglotta älskarna her! Tweet.
Maja Hattvang, Legg inn kommentar. Siste innlegg fra Litteraturavdelingen – Nettopp det kunstige og
paradoksale i. Lina Wolff: «De polyglotta älskarna. Leif Ekle og Anne Cathrine Straume har lest - og
diskuterer her Lina Wolffs ”De polyglotta älskarna”, Amos Os' "Judas" og Adel Khan Farooqs debutbok
"Mine.

