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Annan Information
De polyglotta älskarna av Wolff, Lina: 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.
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.
ORD.: 20170621. Download. Sommarens första bokcirkel drar igång och vi läser De
polyglotta älskarna av Lina Wolff. Med Elin Søndergaard som gäst, diskuterar vi den senaste
augustpristagaren. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook Share to Skriv ut Share to
Facebook Messenger Share to Mer.
Bokcafé Pilgatan: De polyglotta älskarna – Lina Wolff. onsdag 30 augusti kl. 18:30 - 20:00.
Egensinnig och stor litteraturkonst är ord som används för den skönlitterära
Augustprisvinnaren 2016. Facebook Twitter Mail.
3 okt 2016 . Hur började arbetet med De polyglotta älskarna, som är den här veckans etta på
Litteraturtoppen? – Jag började fundera på titeln, som jag kom på när jag skrev en dikt. Jag
gillade ordet »polyglotta« och »älskare« och hur de så att säga gifte sig med varandra. Jag
tänkte att det förmodligen kunde rymmas.
5 jun 2017 . 2017, Pocket. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken De
polyglotta älskarna hos oss!
Fakta Författaren Max Lamas drömmer om en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet
efter henne tar honom från Stockholm till Italien, där han lär känna en markisinna som står på
ruinens brant och som inspirerar honom att skriva en bok som ska förändra hans liv. I De
polyglotta älskarna står mannens blick på.
25 nov 2016 . De polyglotta älskarna – vackrare namn får man väl leta efter på en roman! Den
handlar om makt och kärlek, det vill säga följaktligen trasslig kärlek. Ja, hur ser
Augustprisnominerade Lina Wolff på det här med kärleksrelationer? Av Caroline Geijer. Hej
Lina, ordet polyglott betyder flerspråkig. Hur många.
De polyglotta älskarna. roman. av Lina Wolff (Bok) 2016, Svenska, För vuxna. Romanen
består av tre olika människors berättelser. Ellinor är en 36-årig kvinna från en by i Skåne som
söker efter kärlek på olika dejtingsidor på nätet. Hon får svar från Carlisto Rondas, en mycket
överviktig litteraturkritiker. Max Lamas är en.
31 aug 2016 . Kulturmannen i bokform. Per Wirtén hittar en manlig Duracellkanin i Lina
Wolffs roman "De polyglotta älskarna".
De polyglotta älskarna. Lina Wolff balanserar om seendet · Lina Wolffs har skrivit en roman
med ett långt liv framför sig, skriver Ingrid Bosseldal. Läs GP:s intervju med
Augustprisvinnaren · Lina Wolff: "Berättelserna är som kugghjul, man måste hitta var de
hakar i varandra." Kundservice · eGP · Prenumerera · Annonsera.
4 okt 2017 . Enligt Lina Wolff riskerar man att berätta sönder sin roman om man som
författare pratar för mycket om den. Av den anledningen vigde hon inte onsdagens föreläsning
åt sin Augustprisade roman De polyglotta älskarna, utan åt personerna som inspirerat henne.
Den enskilt största inspirationskällan är.
22 nov 2016 . De polyglotta älskarna av Lina Wolff är en annorlunda och riktigt knäpp roman
där tre säregna levnadsöden vävs ihop på ett intrikat sätt.
Biblioteksida för utlåning av e-böcker och ljudböcker.
12 apr 2017 . Calisto har fått ett manuskript av författaren Max Lamas, som han lovat läsa.
Som hämnd för en alltför våldsam omfamning bränner Ellinor dock upp manuskriptet – det
enda exemplar som finns till romanen De polyglotta älskarna. Och en dag när Calisto är borta,
och Ellinor är ensam hemma, dyker Calistos.
3 mar 2017 . ”De polyglotta älskarna” av Lina Wolff vann Augustpris för bästa roman förra
året. Jag lyssnade på den på ljudbok, uppläst av Mirja Turestedt och Niklas Engdahl. Boken

väver in tre historier om kärlek, sex, svek, språk och kommunikation med varandra. Centralt
för alla delar är manuset vid samma namn.
28 nov 2016 . Augustpriset Augustpriset i kategorin årets svenska skönlitterära bok gick i år till
Lina Wolff. Den lundafödda författaren, som numera bor i Hörby, fick priset för romanen De
polyglotta älskarna. – När jag började skriva om Ellinor hade jag aldrig kunnat tänka mig att
hon skulle ta mig ända hit, sade en.
7 nov 2016 . De polyglotta älskarna är en av de nominerade titlarna till årets augustpris och nu
har jag tillbringat helgen med att läsa. Först av allt så måste man bara älska omslaget,
strukturen på omslags-pappret och den vackra designen. Jag såg Lotta Kühlhorn visa några
skisser på hur omslaget vuxit fram på babel.
Författaren Max Lamas drömmer om en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet efter
henne tar honom från Stockholm till Italien, där han lär känna en markisinna som står på
ruinens brant och som inspirerar honom att skriva en bok som ska f.
Drömmen om förståelse. 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.
15 aug 2016 . De polyglotta älskarna Lina Wolff prövar sympatins gränser. Premium. Ellinors
första trevande nätdejt drar in henne i en grym maktkamp full av språkförbistringar. Lina
Wolffs bitvis obehagliga roman prövar sympatin till dess gräns och väcker en lång rad frågor,
skriver Josefin Holmström. Lina Wolff är född.
12 aug 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.
7 mar 2017 . [70%/1] 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.
24 jun 2017 . Jag beundrar författare. Hur de så fantasifullt kan komma på en intrig, skapa
intressanta och komplexa karaktärer och formulera allt detta med ett utsökt språk. Nu är det
Lina Wolff jag imponeras av med romanen De polyglotta älskarna. Vilken roman! Jag
läslyssnade på den här, och det var sannerligen en.
De polyglotta älskarna. Av: Wolff, Lina. Utgivningsår: 2017. Hylla: Hc. Medietyp: Bok.
380737. Omslagsbild. De polyglotta älskarna. Av: Wolff, Lina. Utgivningsår: 2016. Hylla: Hc.
Medietyp: Bok. 384360. Omslagsbild · De polyglotta älskarna. Av: Wolff, Lina. Utgivningsår:
2016. Hylla: Läsecirkelkasse. Medietyp: Föremål.
De polyglotta älskarna. Lina Wolff. Format: pdf, epub, mobi, fb2, ibooks, doc, txt, kindle.
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.
12 aug 2016 . Det finns inga helt igenom goda eller onda människor. Det finns bara
omständigheter, längtan efter förståelse och längtan efter kärlek. Så tänker jag när jag läst ut
Lina Wolffs tredje bok ”De polyglotta älskarna”. Och vilken bok det är! Jag är fullständigt
betagen! Av Lina Wolffs språk, av hennes blick,.
20 aug 2016 . "De polyglotta älskarna" är uppdelad i tre berättelser som hänger ihop på ett
finurligt vis. I en mycket stark förenkling av de tre: 1) Ellinor från Skåne svarar på en
kontaktannons och inleder en relation med en litteraturkritiker (!) som i sin tur har lovat en

författare att läsa ett manuskript av denne. 2) Max.
26 jan 2017 . Förra veckan läste jag ut 2016 års Augustprisvinnare i skönlitteratur: Lina Wolffs
De Polyglotta Älskarna. Jag läste ut den på bara ett par dagar, tyckte den var så bladvändig,
välskriven, psykologisk och spännande. Och sorglig. Lina Wolff - de polyglotta älskarna.
De polyglotta älskarna av Lina Wolff. 3 januari 2017, 21:23. Jag har dragit mig för att börja
skriva om denna romanen eftersom jag helt enkelt inte riktigt vet vad jag tycker om den. Det är
så komplicerat och intrikat, det finns bitar jag tycker så otroligt mycket om och bitar som jag
inte alls njuter av att läsa, och jag är inte riktigt.
De polyglotta älskarna (Innbundet) av forfatter Lina Wolff. Romaner. Pris kr 159. Se flere
bøker fra Lina Wolff.
24 jan 2017 . här kommer ett inlägg som väl illustrerar världens längsta lördag pga nästan lika
långt! hoppas ni har tid/värmt upp scrolltummen. lördagen började med att johan stekte
veganska pannkakor till mig medan jag satt och läste i soffan. kaffe ingick i
frukostserveringen. i termos så att helgmycket kaffe håller sig.
29 nov 2016 . De polyglotta älskarna. Författare: Lina Wolff Utgiven: 2016-07. ISBN:
9789100156626. Förlag: Albert Bonniers Förlag. Denna roman av Lina Wolff kretsar kring en
bokmanus som tre olika personer har någon form av förhållande till – och det är en roman
som handlar mycket om människors längtan efter.
16 jan 2017 . En bok i tre sammanvävda delar berättade av tre olika personer som alla kommer
i kontakt med ett manuskript vid namn De polyglotta älskarna. Ellinor, en något menlös
kvinna från Skåne, träffar en man på en dejtingsajt och åker till Stockholm för att träffa
honom. Max Lamas, en pretentiös och neurotisk.
12 feb 2017 . 2016-års vinnare av Augustpriset var romanen De polyglotta älskarna av Lina
Wolff. Vilken romantitel, jag tycker att den är så vacker. Också berättelsen faller mig helt i
smaken eftersom jag tycker om romaner som består av parallella historier som till en början
verkar fristående men som med tiden allt mer.
Intervju. Lina Wolff: ”Hon sa: Nu räcker det, ni förolämpar mig” · Intervju. Lina Wolff: ”Vi
misslyckas i kärlek för att det är svårt”. Visar alla 3 artiklar. Meny. Startsida · Om
SelmaStories · Kontakta oss · Personuppgiftspolicy. Kategorier. Bokhyllan · Boknörderi ·
Smygläs · Tips & listor · Författarna · Författardrinken · Intervju.
3 jul 2017 . Året var 2016 när författarinnan Linda Wolff vann Augustpriset med sin bok ”De
polyglotta älskarna”. Den här boken väckte mitt intresse direkt och jag kan säga redan nu – jag
blev inte besviken! Handling. Boken är uppbyggd i tre delar. I den första följer man en kvinna
vid namn Ellinor som kommer från.
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.
14 aug 2016 . I Lina Wolffs nya roman De polyglotta älskarna finns en passage där en av
berättarna, författaren och polyglotten Max Lamas, reflekterar över Sveriges natur: "[D]en
svenska skönheten har alltid fyllt mig med vemod, och jag är oförmögen att njuta av en djup
skog eller utsikten över Östersjön utan att känna.
Köp 'De polyglotta älskarna' bok nu. Vinnare av Augustpriset 2016! Max Lamas drömmer om
en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet tar honom från.
12 jun 2017 . Som alltså var De polyglotta älskarna av Lina Wolff. Boken är uppdelad på tre
där varje del har en egen huvudperson. Den första handlar om Ellinor som via en
kontaktannons söker en öm, men inte alltför öm, man. Den andra handlar om Max, en
författare som skrivit ett manuskript som gått förlorat.
12 aug 2016 . "Bret Easton Ellis och de andra hundarna" var titeln på Lina Wolffs förra roman
som tilldelades Tidningen Vi:s litteraturpris. Debuten från 2009 var en novellsamling hon

kallat "Många människor dör som du". Men, trots att hennes tredje bok heter "De polyglotta
älskarna", är de slagkraftiga titlarna långt ifrån.
30 jul 2017 . En bok i tre sammanvävda delar, berättad av tre olika personer som alla kommer
i kontakt med ett manuskript vid namn De polyglotta älskarna. Om lust, svek och kulturellt
kapital. Detta är riktigt skicklig berättarkonst, uppmanar alla som skriver eller är intresserade
av skrivande att läsa denna! Det är briljant.
4 jan 2017 . Lina Wolff - De polyglotta älskarna. Lina Wolff är, ser jag på Wikipedia, född i
den akademiska bondhålan Lund – och vem är inte det? - men nu bosatt i det säkert fagra
Hörby i dess närhet. Hon är översättare och författare och nästan 45 år gammal. Kanske stötte
jag på henne utanför Domkyrkan när.
De polyglotta älskarna, Lina Wolff. ”Och vilken bok det är! Jag är fullständigt betagen!" Borås
tidning; "Jag är imponerad och rekommenderar varmt och bestämt denna roman.” Gefle
Dagblad; Med manuset som röd tråd lyckas Lina Wolff väva ihop flera fascinerande
människoöden till en enastående berättelse! 0; 1; 2.
23 nov 2016 . Lina Wolffs roman De polyglotta älskarna måste naturligtvis börja med en mer
vältalig förförelse, med tanke på titeln. Trots att Calisto visar sig ha ett ofördelaktigt yttre, och
inte minst framstår som mer nervös än självsäker när skriftlig kommunikation byts mot kött
(han är litteraturkritiker), så följer hon med.
Till januariträffen föreslår jag att vi läser "De polyglotta älskarna" av Lina Wolff, årets
Augustpristagare i kategorin svenska skönlitterära bok.En bok som jag är väldigt nyfiken på
men so.
4 sep 2016 . De polyglotta älskarna av Lina Wolff (f 1973) är otroligt bra. En fängslande,
absurd och mycket märklig historia som oavbrutet är intressant även om jag nog inte riktigt till
fullo förstår vad den handlar om. Romanen är fylld av lager, skikt och ingångar till så många
fortsatta undringar långt efter den är läst.
Egensinnig och stor litteraturkonst är ord som används för den skönlitterära
Augustprisvinnaren 2016. Entré 40:-/20:- för ungd./medl. Medarr. ABF.
5 nov 2016 . Jag har rest lite, det betyder tid för läsande! :) De polyglotta älskarna. Jag var
tvungen att slå upp polyglotta. Det betyder "som talar många språk". Och språket/språken är
centralt i den här berättelsen. Och omslaget av Lotta Kühlhorn! Så himla snyggt. Det här
handlar om relationer. Mellan man och kvinna,.
25 jan 2017 . De polyglotta älskarna av Lina Wolff vann Augustpriset 2016. Min
språkintresserade make visste direkt vad polyglotta betyder; någon som talar flera språk
flytande.Tvingade mej läsa de första femtio sidorna, tyckte inte det var så trevlig läsning, elak
ton. Tre förhållningssätt till ett bokmanus, den första.
Read a free sample or buy De polyglotta älskarna by Lina Wolff. You can read this book with
iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
22 Nov 2016 - 46 sec - Uploaded by AugustprisetLina Wolff är nominerad till Augustpriset
2016 för boken De polyglotta älskarna. Se hela .
14 aug 2016 . Lina Wolff De polyglotta älskarna Albert Bonniers förlag Många romaner följer
en snörrät logik och en kronologi som är lätt att följa, De polyglotta älskarna är inte en av
dessa romaner. Lina Wolffs andra roman är som en spegelklädd labyrint, ett realistisktsymboliskt äventyr som handlar om mänskliga.
12 aug 2016 . Lina Wolffs ”De polyglotta älskarna” rymmer ovanligt sammansatta gestalter –
som saknar facit.
De polyglotta älskarna. av Lina Wolff. ISBN 9789174296242. Pris: 89.00:- Vinnare av
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.
28 nov 2016 . Nina Burton, Lina Wolff och Ann-Helén Laestadius fick på måndagen ta emot
Augustpriset i Konserthuset i Stockholm. ”Det handlar om sexualitet, makt, litteratur, om att
skriva och att åtrå(s) på ett väldigt intrikat sätt” säger litteraturkritiker Ulrika Milles om Lina
Wolffs roman. ”De polyglotta älskarna” är årets.
28 nov 2016 . Årets svenska skönlitterära bok tilldelades skånska Lina Wolff för boken De
Polyglotta älskarna. En roman om sexuella maktspel, svek och kärlekslängtan.
Klockan var kvart över fyra när vi den eftermiddagen började läsningen av De polyglotta
älskarna. En sak förstod vi omedelbart när vi började läsa: Författare är i grunden de mest
egoistiska varelser som finns, och jämfört med dem utgör hela världens samlade paparazzikår
bara en smekning på kinden. När en författare blir.
Boken är uppdelad i tre delar och handlar om protagonisterna Ellinor, Max och Lucrezia.
Romanen är en mångbottnad berättelse som bland annat är en lek med den franske författaren
Michel Houellebecq och ett svar på dennes kvinnoskildringar. Lina Wolff har för De
polyglotta älskarna tilldelats Svenska Dagbladets.
26 feb 2017 . Tur och retur till Stockholm i tyst kupé. Det är upplagt för bokläsning och den
här gången har jag två böcker med mig. Den första, ”De polyglotta älskarna”, Lina Wolffs
Augustpris-belönade bok, har jag läst redan en gång. Det var då som ett bibliotekslån och jag
fick inte den tid på mig som jag behövde.
2 quotes from De polyglotta älskarna: 'Men Marco var full av tro på sig själv när vi gick
uppför trapporna till mitt rum. (Jag tror det har med mödrar at.
17 dec 2016 . Bokens titel: De polyglotta älskarna. Författare: Lina Wolff Originalets titel: Översättare: - Förlag & år: Albert Bonnier förlag 2016. Antal sidor: 294. Läst format: e-bok.
Finns hos: Bokus, Adlibris, Akademibokhandeln, Dito, CDON Boktipset förväntat betyg: 3.1.
Betyg: 2/5. Handling. Boken är skriven från de.
Vinnare av Augustpriset 2016 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok! Författaren Max
Lamas drömmer om en älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet efter henne tar honom
från Stockholm till Italien, där han lär känna en markisinna som står på ruinens brant och som
inspirerar honom att skriva en bok som ska.
De polyglotta älskarna av Lina Wolff är en roman som jag sett fram emot att läsa sedan den
blev vinnare av Augustpriset 2016. Min läsupplevelse blev dock inte alls som förväntat, vilket
säger en del om mina förväntningar. Det är en berättelse i tre delar med tre olika berättarröster.
I centrum av berättelsen finns en manlig.
28 aug 2016 . Lina Wolff: De polyglotta älskarna. Albert Bonniers förlag. Du vet när en roman
är sådär rafflande att du bara inte vill att den ska ta slut. Du drar ut på läsprocessen och sätter
på en kaffe till, ändå är det ett alltför snart faktum: under en lång eftermiddag och kväll har du
läst från pärm till pärm, och nu är det.
29 aug 2016 . BOKRECENSION. Den tredelade romanen De polyglotta älskarna börjar hos
Ellinor. Hon rör sig från armarna på sin första pojkvän Johnny, som lär henne slåss, till
alkoholiserade…
26 jan 2017 . Bland dem fanns Augustvinnaren ”De polyglotta älskarna”. En ovanlig, mörk,
men ändå inte svår bok. Tre olika historier som knyts ihop till en enda. Ni som hänger här på
Bokhora har antagligen ett intresse för böcker och har säkert koll på historien så jag behöver
inte sammanfatta den. Det jag reagerade.
24 nov 2016 . Lina Wolff har skrivit en enastående roman, bestående av tre olika livsöden som
alla är del i samma väv: manuset De polyglotta älskarna. För tidigt dyker manuset upp i
hemmet hos Calisto. Den berättelsen berättas av jaget Ellinor, som genom nätdejting funnit
Calisto. Hela berättelsen med Ellinor och.

11 dec 2016 . Lina Wolffs nya bok De polyglotta älskarna behandlar kärleken. Det är tre
berättarröster som Wolff använder. Den kärlekstörstande Ellinor med viss smak för våld. Den
kvinnosökande Max Lamas författaren. Lucrezia Latini Orsi dotterdotter till den sista
markisinnan av Rom. Mellan dessa tre knyts.
17 nov 2016 . Priset instiftades i december 1944 då tidningen firade sextioårsjubileum och det
delades ut första gången i januari 1945. I år vann Lina Wolff för sin roman "De polyglotta
älskarna". Juryns motivering lyder: "För sitt kaxiga och utmanande författarskap”. Boken finns
också som punktskrift. Nyckelord: Romaner.
Elektronisk version av: De polyglotta älskarna : roman / Lina Wolff. Stockholm : Bonnier,
2016. ISBN 978-91-0-015662-6, 91-0-015662-0 (genererat). Titel från e-bok. Text.
Innehållsbeskrivning. Romanen består av tre olika människors berättelser. Ellinor är en 36-årig
kvinna från en by i Skåne som söker efter kärlek på olika.
26 sep 2017 . Lina Wolff / De polyglotta älskarna inbunden 2016 enligt bilder. Läst en gång.
Skyddsomslag, 291 sidor. Bonniers. Själv.
Köp De polyglotta älskarna. Belönad med Augustpriset 2016 Max Lamas drömmer om en
älskarinna som talar alla hans språk. Sökandet tar honom från Stockholm .
24 jan 2017 . "Vilken godbit!" tänkte jag när jag såg omslaget till De polyglotta älskarna i
bokhandeln. När boken sedan fick augustpriset ville jag verkligen läsa den. Den bok som får
priset brukar ju vara riktigt bra. Jag tänkte på Lena Anderssons Egenmäktigt förfarande och
Karin Johannissons fantastiska (biografiska).
17 aug 2016 . Men försöket är mer än lyckat redan genom de frågor Wolff reser och de drag
som kanske – eller kanske inte – är gemensamma för många mäns sexualliv och förblindade
kåthet. Romanen heter ”De polyglotta älskarna”. Äga. Kontrollera. Kuva. Behärska och
domdera. Demonstrera styrka och utöva makt.
De här böckerna köpte jag häromdan när jag var i Nynäshamn på Appelttofts bokhandel
(passade också på att sälja ytterligare 10 ex av Jag vet inte vad som händer till dem). Känner
mig sugen på alla. De polyglotta älskarna har … Läs mer →. Publicerat i Jag vet inte vad som
händer, Läsupplevelser | Etiketter Appeltoffts.
Romanen består av tre olika människors berättelser. Ellinor är en 36-årig kvinna från en by i
Skåne som söker efter kärlek på olika dejtingsidor på nätet. Hon får svar från Carlisto Rondas,
en mycket överviktig litteraturkritiker. Max Lamas är en författare som drömmer om en
älskarinna som talar alla hans språk. Lucretia.
”En bok i tre sammanvävda delar berättade av tre olika personer som alla kommer i kontakt
med ett manuskript vid namn De polyglotta älskarna. Ellinor, en något menlös kvinna från
Skåne, träffar en man på en dejtingsajt och åker till Stockholm för att träffa honom. Max
Lamas, en pretentiös och neurotisk författare, drömmer.
Elektronisk version av: De polyglotta älskarna : roman / Lina Wolff. Stockholm : Bonnier,
2016. ISBN 978-91-0-015662-6, 91-0-015662-0 (genererat). Innehållsbeskrivning. Romanen
består av tre olika människors berättelser. Ellinor är en 36-årig kvinna från en by i Skåne som
söker efter kärlek på olika dejtingsidor på nätet.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
Wolff, Lina; De polyglotta älskarna [Elektronisk resurs] : roman / Lina Wolff; 2016;
Multimedium(Talbok med text). 3 bibliotek. 2. Omslag. Wolff, Lina (författare); De polyglotta
älskarna [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 28 bibliotek. 3. Omslag. Wolff, Lina, 1973(författare); De polyglotta älskarna : roman / Lina Wolff; 2016; Bok.
De polyglotta älskarna. Vinnare. Av: Lina Wolff. Förlag: Albert Bonniers Förlag. Kategori:
Skönlitteratur. Årtal: 2016. ”Jag är trettiosex år gammal och söker en öm, men inte alltför öm

man.” Ellinors kontaktannons leder henne till en överflödig litteraturkritiker med
våldstendenser. Det är upprinnelsen till en flerskiktad, uppkäftig.
Pris: 180 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken De polyglotta älskarna
av Lina Wolff (ISBN 9789100156626) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Jämför priser på De polyglotta älskarna (Inbunden, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av De polyglotta älskarna (Inbunden, 2016).
19 mar 2017 . Jag hade förväntat mig en helt annan bok faktiskt, antagligen för att jag bara såg
ordet "poly" i titeln och någon rad från någon recensent om att huvudpersonerna har parallella
förhållanden och inte hade bemödat mig att ta reda på vad "polyglotta" betyder, även om jag
såklart borde kunnat det, språkvetare.
2 jul 2017 . Söndag på altanen med en god bok (De polyglotta älskarna).
Polygotta_älskarna_0019. Känns som jag är 70 år gammal med tanke på rubriken, haha! Hur
som helst så känner jag mig ju 70 år gammal i kroppen just nu, så det får va ok. Denna
långsamma söndag har mestadels spenderats här, på vår.
28 nov 2016 . Augustpriset till Wolff och ”De polyglotta älskarna”. En uppkäftig saga för
vuxna får Augustpriset i den skönlitterära kategorin. Lina Wolffs roman ”De polyglotta
älskarna” har hyllats av kritikerna för sin raffinerade struktur och vann även
Augustelektorernas hjärtan. – Jag är ganska skrockfull, så jag har inte.
8 aug 2017 . De polyglotta älskarna av Lina Wolff. I våras var jag på en födelsedagsfest där en
av gästerna hade loppisfyndat böcker som hon redan läst och gillat och därför ville ge
kalasgästerna i present. Vilken briljant idé! När hon tog upp ”De polyglotta älskarna” slängde
jag mig över den. Hade hört så mycket om.
18 jul 2017 . Inlägg om De polyglotta älskarna skrivna av byCatta.
Pris: 180 kr. Inbunden, 2016. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp De polyglotta älskarna av Lina
Wolff på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner.
2 aug 2017 . I oktober läser vi Augustprisvinnaren "De polyglotta älskarna" av Lina Wolff.
Anmäl dig på Masten 2 eller via länken nedan och hämta ut ett exemplar av boken på
biblioteket. Du behöver inte ha varit med på någon tidigare bokcirkel på Masten 2, och kan
fritt välja vilka tillfällen du vill anmäla dig till under.
13 okt 2016 . Det refereras en del till författare i De polyglotta älskarna och det tals om språk;
Henry James, Djuna Barnes, Borges, James Joyce, Bolano och Charles Darwin. Ellinor läser
Houellebecq medan hon väntar på Calisto om dagarna. Tredje delen handlar om Lucrezia
Latini Orsi, som är dotterdotter till den.
12 dec 2016 . En absurd värld där inget är på lek. Emilia Palmén har läst Augustprisvinnaren
Lina Wolffs roman De polyglotta älskarna. Lina Wolff fick årets Augustpris i kategorin bästa
svenska skönlitterära bok för verket De polyglotta älskarna. Jag tycker om Augustpriset. Det
känns betryggande down to earth jämfört.
1 sep 2016 . De polyglotta älskarna av Lina Wolff är en roman som handlar om vad vi
människor gör för att slippa vara ensamma. I romanens tre delar får vi möta Ellinor, Max och
Lucrezia. Deras livsöden flätas samman genom en rad absurda händelser som skildras
detaljerat men samtidigt distanserat, ibland nästan.
27 jan 2017 . Romanen ”De polyglotta älskarna” vann nyligen årets Augustpris och är
uppdelad i tre delar som skickligt vävs ihop mot slutet. Vi följer Ellinor som har sitt ursprung i
den skånska landsbygden som hon minns tillbaka på med ett nostalgiskt skimmer. Hennes
tonårstid präglades av att delta i slagsmål och att.
Ladda ner De polyglotta älskarna av Lina Wolff som Ljudbok till din mobil 100% gratis i 14
dagar!
De polyglotta älskarna : roman / Lina Wolff. Omslagsbild. Av: Wolff, Lina 1973-.

Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Kategori: Skönlitteratur. ISBN: 978-91-0015662-6. Anmärkning: Originalupplaga 2016. Omfång: 291 sidor : 21 cm. Markerad
betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Antal reservationer: 2.
Denna och andra relationsfrågor kommer att ställas till Lina Wolff med utgångspunkt i hennes
Augustprisade roman “De polyglotta älskarna”. Kvällen arrangeras av Relationsinstitutet och
samtalsledare är dess medgrundare Simon Ceder. Lina Wolffs roman “De polyglotta älskarna”
vann förutom Augustpriset för årets.
10 jun 2017 . Höstens Augustprisade "De polyglotta älskarna" är en vasst briljant berättelse. Nu
i pocket.
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