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Den tredje systern-trilogin del 2 Carl-Michael Edenborg Hent PDF Gunnar tillbringar sina dagar som
sjukpensionär i ett källarrum i förorten för att vänta in slutet i lugn och ro. Efter hand upptäcker han att det är

något mystiskt med huset. Ljud av gnisslande klor, konstiga knackningar och plingande speldosor låter
honom förstå att det inte blir så lugnt som Gunnar tänkt sig. I stället väntar ett äventyr innefattande grannfrun

tant Karlsson, en onanidagbok och en dräktighet med ett monster.

Under pseudonymen Gunnar Blå har Carl-Michael Edenborg gett ut en rad romaner, novellsamlingar och ett
seriealbum. Texterna är kända för sin säregna blandning av erotik, komik och filosofi.

"Sorgligare, innerligare, mer sentimental och skönskrivande än någonsin är Gunnar Blå tillbaka för att störta
vår sjuka, patriarkala verklighetsshow."

– Jenny Tunedal

"... hudlöst och svindlande vackert."

– Isabelle Ståhl, Nöjesguiden

– "Spring och köp mina vänner." – Benny Holmberg, TK

– "Gunnar Blås romantriologi är det mest smärtsamma man kan läsa just nu." – Jonas Thente, DN.

I den hyllade "Den tredje systertriologin" ingår "Den tredje systern", "Gå ner för trappan" och
"Övervakningen: minnet av dig."

 

Gunnar tillbringar sina dagar som sjukpensionär i ett källarrum i
förorten för att vänta in slutet i lugn och ro. Efter hand upptäcker han
att det är något mystiskt med huset. Ljud av gnisslande klor, konstiga
knackningar och plingande speldosor låter honom förstå att det inte

blir så lugnt som Gunnar tänkt sig. I stället väntar ett äventyr
innefattande grannfrun tant Karlsson, en onanidagbok och en

dräktighet med ett monster.

Under pseudonymen Gunnar Blå har Carl-Michael Edenborg gett ut
en rad romaner, novellsamlingar och ett seriealbum. Texterna är
kända för sin säregna blandning av erotik, komik och filosofi.

"Sorgligare, innerligare, mer sentimental och skönskrivande än
någonsin är Gunnar Blå tillbaka för att störta vår sjuka, patriarkala

verklighetsshow."



– Jenny Tunedal

"... hudlöst och svindlande vackert."

– Isabelle Ståhl, Nöjesguiden

– "Spring och köp mina vänner." – Benny Holmberg, TK

– "Gunnar Blås romantriologi är det mest smärtsamma man kan läsa
just nu." – Jonas Thente, DN.

I den hyllade "Den tredje systertriologin" ingår "Den tredje systern",
"Gå ner för trappan" och "Övervakningen: minnet av dig."

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den tredje systern-trilogin del 2&s=dkbooks

