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BESKRIVNING

Röster om De Geers romantrilogiJonas Thente i DN 2010:När jag läser Gunnar Blå kan jag inte låta bli
att associera till Carl Johan De Geers våldsamt underskattade trilogi om Nutte ("Det bombade ögat" 1982,
"Kyss mej dödligt 1985 samt "Solens sista strålar 1995). De Geer anammar här på samma sätt
genrelitteraturen - science fiction och kioskdeckare - mot en bakgrund som är tydligt och otvivelaktigt
svensk.Göran Hägg i "2001 böcker du måste läsa innan du dör" 2008, om "Kyss mej dödligt":En extremt
originell roman, något av ett humoristiskt unikum i svensk prosa under den period då den gavs ut - och i
viss mån även på några decenniers avstånd. - - - någonstans emellan Ett drömspel, Liftarens guide till
galaxen och Alla vi barn i Bullerbyn, fast med komiska sexinslag. Den förbluffande intrigen låter sig, hur
som helst, knappast återges eller sammanfattas. - - - en oas i all torr präktighet som annars fyller svensk
litteratur från sen välfärdstid.Per Svensson i Kvällsposten 1982, om "Det bombade ögat":Glöm inte
matsäcken när ni läser De Geer - - - det händer massor av saker på varje sida - - - man sträckläser.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Serie Alla tre - Böcker | Bokus bokhandel

Köp online KITTY.. (325101959) Kittyböcker utgivna av B. Wahlströms-böcker � Avslutad 26 okt
12:16. Skick: Begagnad Utropspris 90 kr Auktion • Tradera ...

Källhänvisningar Harvard | Umeå universitetsbibliotek

Källhänvisning är en hänvisning ... s uppbyggnad kan beskrivas i form av tre ... Om det finns fyra eller flera
författare till samma bok skriver du i den ...

Tre deckare - Wikipedia

I mer än fyrtio år har Gillis Edman verkat som begravningsentreprenör. Oräkneliga möten och upplevelser
i sorgens närhet har skapat en bred erfarenhet som nu ...
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TRE BÖCKER I EN

https://www.bo-fi.club/?p=TRE%20B%C3%96CKER%20I%20EN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TRE%20B%C3%96CKER%20I%20EN&ln=se
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