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Simpletons böcker Kristian Lundberg Hent PDF Han vaknar en morgon och allt är annorlunda. Världen ser ut
som den gjorde innan, den beter sig på samma sätt. Men det är något som inte stämmer. Folk i hans

omgivning verkar luckras upp och försvinna. Det är ett mysterium. Ett mysterium som han tänker gå till
botten med ...

Detta är en märklig och kuslig bok om hur ett förstånd helt plötsligt kan börja ta död på sig själv. Men det är
också en vacker, sorglig och rolig historia av en av Sveriges främsta prosaister idag.

Kristian Lundberg (f. 1966) är en av sin generations mest framträdande författare. Som född och uppvuxen i
Malmö blev han på 80-talet medlem i den beryktande Malmöligan och har sedan dess varit en betydande del

av svensk litteratur. Till hans mest känd verk hör Yarden (2009), som filmatiserades 2016.

 

Han vaknar en morgon och allt är annorlunda. Världen ser ut som
den gjorde innan, den beter sig på samma sätt. Men det är något som

inte stämmer. Folk i hans omgivning verkar luckras upp och
försvinna. Det är ett mysterium. Ett mysterium som han tänker gå till

botten med ...

Detta är en märklig och kuslig bok om hur ett förstånd helt plötsligt
kan börja ta död på sig själv. Men det är också en vacker, sorglig och

rolig historia av en av Sveriges främsta prosaister idag.

Kristian Lundberg (f. 1966) är en av sin generations mest
framträdande författare. Som född och uppvuxen i Malmö blev han
på 80-talet medlem i den beryktande Malmöligan och har sedan dess
varit en betydande del av svensk litteratur. Till hans mest känd verk

hör Yarden (2009), som filmatiserades 2016.
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