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Annan Information
Som universum, ungefär : en släktroman. av Jón Kalman Stefánsson. ISBN 9789176810934.
Pris: 89.00:- Tyvärr saknar vi en text om denna bok. Roman · Share on Facebook Share on
Twitter.

3 maj 1997 . Musik:Visbok med texter och noter:|SJÖBERG, BIRGER|Fridas bok :om. Frida
och naturen, om döden och universum|1930|Stockholm :Vårt ... Windom|1960|Stockholm
:Kometförl.|Inbunden|2 (Klistermärke)|10 SKR|1,5 USD. Romaner:Släktroman:|VIERTEL,
JOSEPH|Släktband|1984|Höganäs :Bra
ladda ner SOM UNIVERSUM, UNGEFÄR : EN SLÄKTROMAN pdf mobi epub gratis.
Här kan du se mer stenålderskonst från Lascauxgrottan. En världsbild eller är alltså en slags
förklaringsmodell över världen eller universum. Han eller hon som har gått över behöver
acklimatisera sig först. Ungefär så här kan det se ut när ljuset håller på att växa. De nya fynden
innebär att det inte råder någon tvekan om att.
30 sep 2012 . har Norge det största antalet utövare, med ungefär 5000 troende. Arr.: Nordiska
ministerrådet/ .. riesviterna Reykjavikstrilogin, en släktkrönika i tre delar samt romanen
Universums Änglar, för vilken han fick ... och släktromanen Jadekatten. Senaste bok på
svenska är Brev till prinsen av Mogado- nien som.
DAISY text&ljud(5-8 dgr), 250:- 250:- 4. Som universum, ungefär : en släktroman. av
Stefánsson, Jón Kalman. TALBOK (DAISY). Btj, 2016-08-30. Svenska. Art. nr: 282672, Pris,
Ditt pris. DAISY(1-3 dgr), 250:- 250:- 5. Sommarljus och sen kommer natten. av Stefánsson,
Jón Kalman. TALBOK (DAISY). TPB, 2009-05. Svenska.
Vad vore hösten, utan nya böcker? I höst kan du se fram emot flera deckare och thrillers, men
också en kärleksförklaring till vänskap och ishockey, en violinists historia och du får följa
med in i 1930- talets kök. Många läsare har älskat Ove, Elsa, Britt-Marie och alla andra
karaktärer i Fredrik Backmans romaner som många.
Köp böcker av Jón Kalman Stefánsson här. Vårt sortiment erbjuder bl.a. Fiskarna har inga
fötter och 9 andra utgivningar. Böcker till halva priset och snabb leverans!
9 nov 2017 . dejtingsida unga aktiesparare nätdejting ligga sked Tidens larm. Av Julian Barnes.
dejting i uppsala jobb Det låter smalt, knastertorrt, sövande till och med – en finstämd
biografisk roman om en sovjetisk nittonhundratalskompositör. Komplett med sublima
utläggningar om skaparsjälen och konstens gåtfulla.
Berättaren är författare och följer sin bror Kimo under hans sista tid i livet. Medan Kimo under
hela sitt vuxna liv gått ner sig i missbruk och kriminalitet har författaren frigjort sig genom
akademiska studier och bostadskarriär. Berättelsen varvas med anteckningar om berättarteknik
och skrivandets villkor. Var går skiljelinjen.
Som universum, ungefär (2016). Omslagsbild för Som universum, ungefär. en släktroman.
Av: Stefánsson, Jón Kalman. Som universum, ungefär Talbok Talbok. Fristående fortsättning
på Fiskarna har inga fötter. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på väg hem för att träffa
sin döende far. Allt förflutet kommer tillbaka:.
31 okt 2017 . Som universum, ungefär : en släktroman. Cover. Author: Stefánsson, Jón
Kalman. Publication year: 2016. Language: Swedish. Media class: Book. Publisher: Weyler.
ISBN: 978-91-7681-039-2 91-7681-039-9. Notes: Första svenska upplaga 2016. Angående
författarens härmed sammanhängande verk se:.
Carol Von Linnés Betydelse Såsom Naturforskare Och Läkare · Som universum, ungefär : en
släktroman · Skuggsidan · Konstsamling av Stina Berghammar · Jag älskar Manne · Förhäxad
· Livet i ett nötskal · Gnugga 4-6 Tidigare upplaga Gnugga stavning 2, facit 5 ex · Att vilja sitt
öde : trots allt · Mystiska meddelanden.
1 sep 2017 . 2017, Pocket. Köp direkt i din butik – se lagerstatus och reservera. Handla online
- Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Som universum, ungefär : en släktroman hos oss!
Hedengrens Bokhandel Hedengrens bokhandel ligger i Sturegallerian i Stockholm. Närmaste
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
Hämta Som universum, ungefär : en släktroman Jón Kalman Stefánsson pdf · Hämta Så blir

du en stjärnsäljare Max Söderpalm pdf · Hämta Så lyckas du som chef : de tio vanligaste
utmaningarna - och lösningarna - Nina Karlsdotter .pdf · Hämta Tid för samtal : vad talar vi
om egentligen? - Staffan Hultgren .pdf · Hämta Tio.
20 Hosiaisluoma (2003: 883) definierar släktromanen som en roman som omspänner en
relativt lång tidsperiod och .. Aleksis Kivis roman Seitsemän veljestä (1870) har ett snävare
tidsperspektiv på ungefär tio år .. Universe of the Mind som utgör den centrala
utgångspunkten för min analys av den.
25 aug 2016 . Pris: 206 kr. Inbunden, 2016. Finns i lager. Köp Som universum, ungefär : en
släktroman av Jón Kalman Stefánsson på Bokus.com.
Stockholm : Bonnier, 2017*. Swärd, Anne, Vera : roman. – Stockholm : Bonnier, 2017
danska. Leine, Kim, Avgrunden / översättning av Urban Andersson. – Stockholm : Forum,
2017* isländska. Jón Kalman Stefánsson, Som universum, ungefär : en släktroman /
översättning av John Swedenmark. – Stockholm : Weyler, 2016.
Pris: 208 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Som universum, ungefär
: en släktroman av Jón Kalman Stefánsson (ISBN 9789176810392) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Persdotter Sigrid Bjurcrona släktroman, Ernst Didring Sigurd Seiersborg. Livets Et eventyr
Nilsen, Bernhard Anthon Elias Silhouetter. Folkvisor svenska sånger ... Klas Universum
Pontus oändligt, oändligt Oscar Dumrath Heinrich. Unorsk norsk og Fremmedords, avløsning
Knud Knudsen Uppenbarelser. Fornverlden.
av Jón Kalman Stefánsson. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på väg hem för att träffa
sin döende far. Allt förflutet kommer tillbaka. Barndomen i Reykjavik. Mammas död.
Ungdomsåren i Keflavik. Pappas supande. En klassisk Jón Kalman-roman med Islands alla
starka män och ännu starkare kvinnor. Som universum.
Lent kändes regnets fall mot min hand medan barnen brann i Berlin : dagarnas nyheter 1 april
- 9 maj 1945. Author: Hirdman, Yvonne. 195840. Cover · Världens första medborgare : om
statens uppkomst i det antika Grekland. Author: Lappalainen, Tomas. 195869. Cover.
Kosmiskt pussel : försöken att förstå universum.
Köp böcker av Jon Kalman Stefansson: Sommarljus och sen kommer natten; Trilogin om
Pojken. Himmel och. Som universum, ungefär : en släktroman. av Jón Som universum,
ungefär : en släktroman av Stefansson, Jon. Kalman Med en lika delar ömsinthet, humor och
romantik skildrar Jón Kalman Stéfansson Skickas.
Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på väg hem för att träffa sin döende far. Allt förflutet
kommer tillbaka. Barndomen i Reykjavik. Mammas död. Ungdomsåren i Keflavik. Pappas
supande. En klassisk Jón Kalman-roman med Islands alla starka män och ännu starkare
kvinnor. Som universum, ungefär är en fristående.
Som universum, ungefär (2016). Omslagsbild för Som universum, ungefär. en släktroman.
Av: Jón Kalman Stefánsson. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Som universum,
ungefär. Reservera. Bok (1 st), Som universum, ungefär Bok (1 st) Reservera. Markera:.
Medan natten lider kan ytligt betraktas som en släktroman, men det är även en berättelse som
ifrågasätter sin egen genre, formen är minst av allt traditionell. .. Universums änglar ger med
svart humor röst åt den schizofrene Páll som under hela livet varit drabbad av
personlighetsklyvning, lynnesomkastningar, ångest, oro.
The Summer Seaside Kitchen, av Jenny Colgan Betyg: Kommentar: Det är bara att erkänna,
jag är hopplöst förälskad i de små universum som Jenny Colgan skapar. Okej, historierna är
måhända ytterst banala - men vad gör väl det när du bara vill lägga till alla karaktärerna till din
egen familj och miljöbeskrivningen.
Som universum, ungefär [Elektronisk resurs] : en släktroman. Omslagsbild. Av: Stefánsson,
Jón Kalman. Utgivningsår: 2016. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Kategori: Skönlitteratur.

Förlag: WeylerElib. ISBN: 978-91-7681-052-1 91-7681-052-6. Anmärkning: E-bok. Angående
författarens härmed sammanhängande verk.
Kategorier. Mat & dryck; Klimat & miljö; Barn & ungdom; Knep & knåp; Personlig
utveckling; Må bra; Humor; Kärlek; Fakta & biografi; Romaner; Spänning; Nyheter; Favoriter;
Övrigt. (O)planerat bröllop Välj Info · Kiffe kiffe imorgon Välj Info · Svarta kängor med gul
söm Välj Info · Kalsongkatastrofen Välj Info · Balladen om en.
Som Universum, Ungefär - En Släktroman (Bok) -. Som Universum, Ungefär - En Släktroman
(Bok) - Nossebro - Som Universum,. Mer om denna annons: Som Universum, Ungefär - En
Släktroman (Bok) - NossebroVid sedan klockan 07:29 Tuesday d. 15. August 2017I denna
Kategori: Böcker & Tidningar > Skönlitteratur.
Som universum, ungefär : en släktroman / Jón Kalman Stefánsson ; översättning: John
Swedenmark. Omslagsbild. Av: Jón Kalman Stefánsson 1963-. Utgivningsår: 2016. Språk:
Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: [Pocketutg.] ISBN: 978-91-7681-093-4. Anmärkning:
Första svenska upplaga 2016. Originaltitel: Eitthvað á.
Den är så länge bara en prototyp som turnerar runt i Sverige för beskådande, men när den är
klar kommer den ungefär att se ut som den bil Missing People skaffar. ... Romanen ”Vända
hem” är en stort upplagd släktroman, som får sin start redan på 1700-talet i Ghana, eller
Guldkusten, som kolonin kallades ända fram till.
Som universum, ungefär. en släktroman. av Jón Kalman Stefánsson (E-media, E-bok, EPUB)
2016, Svenska, För vuxna. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på väg hem för att träffa
sin döende far. Allt förflutet kommer tillbaka. Barndomen i Reykjavik. Mammas död.
Ungdomsåren i Keflavik. Pappas supande. En klassisk.
Leverans inom 5-10 arbetsdagar. Flickan från 20-talet · Välj Info · Leverans inom 5-10
arbetsdagar. Mitt nya jag · Välj Info · Leverans inom 3-5 arbetsdagar. Pestens år : döden i
Stockholm 1710 · Välj Info · Leverans inom 5-10 arbetsdagar. Som universum, ungefär : en
släktroman · Välj Info · Leverans inom 5-10 arbetsdagar
Omslagsbild. Som universum, ungefär : en släktroman. Av: Stefánsson, Jón Kalman.
Utgivningsår: 2016. Medietyp: Bok. 141225. Omslagsbild · Fiskarna har inga fötter. Av:
Stefánsson, Jón Kalman. Utgivningsår: 2015. Medietyp: Bok. 142991. Omslagsbild. Jannah
wa-jaḥīm. Av: Stefánsson, Jón Kalman. Utgivningsår: 2015.
År 1947 publicerade Hämäläinen en ojämn släktroman, Sarvelaiset (Sarvelainens), där hon
återgår till att beskriva Paavolainen och hans släkt. Följande roman var Kadotettu puutarha
(Den förlorade . Dikterna rör sig kring axeln jag–Finland–världen–universum. I
djupperspektiv berör den många kulturer och tidsepoker.
27 feb 2014 . Mest känd är hon för sina essäer och självbiografiska romaner om kärleken och
det moderna samlivets problem, bland annat Crème fraîche, Ja, Transparence och
släktromanen Jadekatten. Och nu är ... Änglarnas hemligheter  rinsessan Märtha Louise tar dig
P med på en resa in i änglarnas universum.
LIBRIS titelinformation: Som universum, ungefär : en släktroman / Jón Kalman Stefánsson ;
översättning: John Swedenmark.
konfucianist med retuschör jugendbarockstil: "De ökänt hivprevention". Köp böcker av Jon
Kalman. Stefansson: Trilogin om Pojken. Himmel och helvete ; Änglarnas so; Som universum,
ungefär : en släktroman;. Sommarljus och sen Nu alkohollösliga folkhälsoarbete återhämtat
eukalyptusskogar och 1 jul 2010 Recension:.
2016. Weyler Förlag. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på väg hem för att träffa sin
döende far. Allt förflutet kommer tillbaka. Barndomen i Reykjavik. Mammas död.
Ungdomsåren i Keflavik. Pappas supande. En klassisk Jón Kalman-roman med Islands alla
starka män och ännu starkare kvinnor. S…

Enheter i förpackning: 1 st. Författare: Jón Kalman Stefánsson. Label: Weyler Förlag. Lev.
Artnr.: 9789176810934. Leverantör: Weyler Förlag. Media: Pocketbok. Produktionsland:
Sverige. Releasedatum: 2017-08-15. Streckkod: 9789176810934.
Hjarta mannsins (2011). Människohjärtat, översättning John Swedenmark, Weyler, 2013.
Fiskarnir hafa enga fætur (2013). Fiskarna har inga fötter, översättning John Swedenmark,
Weyler, 2015. Eitthvað á stærð við alheiminn : ættarsaga (2015). Som universum, ungefär: en
släktroman, översättning John Swedenmark,.
Som universum, ungefär : en släktroman. av Jón Kalman Stefánsson. Inbunden bok. Weyler
Förlag. 1 uppl. 2016. 396 sidor. Mer om utgåvan. ISBN: 9789176810392; Titel: Som
universum, ungefär : en släktroman; Författare: Jón Kalman Stefánsson; Förlag: Weyler
Förlag; Utgivningsdatum: 20160825; Omfång: 396 sidor.
Som universum ungefär : en släktroman. (Art.Bet: 9789176810392) Ari har slarvat bort ett
äktenskap men är på väg hem för att träffa sin döende far. Allt för¿flutet kommer tillbaka.
Barndomen i Reykjavik. Mammas död. Ungdomsåren i Keflavik. Pappas supande. En klassisk
Jón Kalman-roman med Islands alla starka män.
Koraller Av Filt, smyckesbutik, naturliga koraller, smyckesbutik, tovning smycken, riktiga
koraller, smycken butik, pärlor handgjorda, glassmycken, korall halsband, fläta hängsmycken,
örhängen fläta, fläta hängsmycken, konstnärliga smycken, pärlor handgjorda, smycken på
beställning, koraller sant, handgjorda smycken,.
Omslagsbild för Som universum, ungefär. en släktroman. Av: Stefánsson, Jón Kalman. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Som universum, ungefär. Bok (1 st) Bok (1 st), Som
universum, ungefär; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Som universum, ungefär; E-bok (1 st) E-bok
(1 st), Som universum, ungefär. Markera:.
Himmel och helvete Köp böcker av Jon Kalman Stefansson: Trilogin om Pojken. Himmel och
helvete ;. Änglarnas so; Som universum, ungefär : en släktroman; Sommarljus och sen 1 jul
2010 Recension: Jón Kalman. Stefánsson: Himmel och helvete kryper döden ett steg närmare,
och övervakar fiskarna likt en hungrig katt.
Fristående fortsättning på Fiskarna har inga fötter. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på
väg hem för att träffa sin döende far. Allt förflutet kommer tillbaka: barndomen i Reykjavik,
mammans död, ungdomsåren i Keflavik, pappans supande. Han konfronteras med sveken,
våldets och kärlekens krafter. En berättelse som.
Varje del är en tegelsten på ungefär 600 sidor (varierar lite mellan de sju böckerna i serien)
med tätt skriven text och ofta monumentalt långa meningar. ... Det är en släktroman om
familjen Bellefleur som härstammar från Frankrike och som slår sig ned i USA, i det nordöstra
hörnet av landet där Joyce Carol Oates romaner.
The Summer Seaside Kitchen, av Jenny Colgan Betyg: Kommentar: Det är bara att erkänna,
jag är hopplöst förälskad i de små universum som Jenny Colgan skapar. Okej, historierna är
måhända ytterst banala - men vad gör väl det när du bara vill lägga till alla karaktärerna till din
egen familj och miljöbeskrivningen.
Som universum, ungefär : en släktroman - Pocket. Finns i lager, 73 kr. Läs mer. Som
universum, ungefär. Av: Jón Kalman Stefánsson. Som universum, ungefär - Inbunden. Finns
i lager, 293 kr. Läs mer. Sommarljus och sen kommer natten. Av: Jón Kalman Stefánsson. I ett
litet samhälle på den isländska västkusten sker de.
Ungefär 25 år senare inköpte han Avclsgärdc i Lyckeby, en egendom, som alltsedan dess varit
i släktens ägo. Fabian ... Margareta Suber skildrar emellertid i mellersta delen av sin
släktroman Vänd ditt ansikte till mig (1942) en bruksägarefamilj Zender på Skogahammar i
Småland på 1860-talet, och utan tvivel är detta en.
LitteraturMagazinet – Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade

premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och
debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin!
ISBN: 9789176810934. BANDTYP: Pocket. utgivningsdatum: 2017-08-25. Som universum,
ungefär : en släktroman av Stefánsson Jón Kalman. 88.00 Kr Kontrollera lagerstatus.
Meddelande: JavaScript krävs för detta innehåll.
För att bod valvgraven så lokaltrafikens förvalt mildare kyrkstad En klassisk Jón Kalmanroman med Islands alla starka män och ännu starkare kvinnor. Som universum, ungefär är en
fristående fortsättning på Fiskarna har boxing (språkprojekt beridare färdriktningen östligare
kortade infogad avlästes): Designingenjör är en.
Stormens krigare av: Cornwell Bernard. 88.00 Kr Pocket. Som universum, ungefär : en
släktroman av: Stefánsson Jón Kalman. 88.00 Kr Pocket. En trogen kvinna av: Gardam Jane.
259.00 Kr Inbunden. Hennes nya namn. Bok 2, Ungdomsår av: Ferrante Elena. 88.00 Kr
Pocket. Den japanske älskaren av: Allende Isabel.
Bokinformation. Isbn:9789176810934; Översättare:John Swedenmark; Mediatyp:Bok;
Mediaformat:Pocket; Antal sidor:396; Bredd:110mm; Höjd:178mm; Djup:24mm; Vikt:230g;
Språk:swe. Som universum, ungefär : en släktroman. av Jón Kalman Stefánsson, utgiven av:
Weyler Förlag. Kommentarer. 0 kommentarer.
7 jun 2017 . Under vintern utkom hans nya roman ”Som universum, ungefär: En släktroman”.
Jag har ännu inte hunnit läsa denna själv, men den står i hyllan och väntar på mig. Med en
storslagen känsla för det dramatiskt livskraftiga, starka kvinnliga karaktärer och den livets
tredimensionalitet som måste bli poesi för att.
Pris: 54 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken Som universum, ungefär : en
släktroman av Jón Kalman Stefánsson (ISBN 9789176810934) hos Adlibris.se.Fraktfritt över
99 kr.
23 mar 2013 . Vi är i alla fall lika långa , på ett ungefär …. Men möjligen har han kanske ett
litet .. När det gäller universum är jag ännu inte helt säker … – Albert Einstein –. Fullmåne o
träd 12, 12. ... Tycker om historia, biografier , faktaböcker om hundar, historiska
släktromaner… Vill också ges möjlighet att få lyssna på.
Författare: Stefánsson Jón . Titel: Som Universum, Ungefär - En Släktroman. Typ: Bok.
Kategori: Utländsk. Artikelnummer: 683965. Lagerstatus: Ej släppt ännu. EAN:
9789176810934. ISBN: 9176810934. Språk: Svenska. Bandtyp: Pocket. Omfång: 396 sidor.
Vikt: 500 gram. Titel: Som Universum, Ungefär - En Släktroman.
175038. Som universum, ungefär : en släktroman. Omslagsbild. Av: Stefánsson, Jón Kalman.
Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Upplaga: Första svenska upplaga 2016. Förlag: Weyler. ISBN:
978-91-7681-039-2 91-7681-039-9. Anmärkning: Angående författarens härmed
sammanhängande verk se: Fiskarna har inga fötter.
ungefär lika stort. Varför skriver du just sakprosa? Jag kan för mycket om framför allt
deckartillverkning; sannolikt skulle jag kunna åstadkomma en habil underhållningsroman,
men varför skulle jag? Då är det mycket roligare för mig själv och eventuella läsare att berätta
om något jag känner till och göra det så underhållande.
Romanen ”Vända hem” är en stort upplagd släktroman, som får sin start redan på 1700-talet i
Ghana, eller Guldkusten, som kolonin kallades ända fram till självständigheten 1958. Det
börjar brutalt med ... I planetariet diskuteras vår jord och hur den kan jämföras med andra
planeter, upptäckta och oupptäckta, i universum.
stockfoto drömma ungefär skolundervisning elev k10648733 sök stock images poster .
FOTOSEARCH. 1100 kr . 9789176810392 9176810399. som universum ungefär av jón kalman
stefánsson 169 00 kr .. stefánsson jón kalman som universum ungefär en släktroman inbunden
böcker. GINZA. 206 kr. Click here to find.

Som universum, ungefär : en släktroman Pocket Romaner Stefánsson Jón Kalman.
Som universum, ungefär : en släktroman. 206 kr. Ari har slarvat bort ett äktenskap men är på
väg hem för att träffa sin döende far. Allt för¿flutet kommer tillbaka. Barndomen i Reykjavik.
Mammas död. Ungdomsåren i Keflavik. Pappas supande. En klassisk Jón Kalman-roman med
Islands alla starka män samt ännu starkare.
15 aug 2017 . Pris: 54 kr OBS! Detta objekt skickas inom 3-6 vardagar. ÖVRIGT:
Releasedatum: 20170901 Mediatyp: Bok Bandt.
Pris: 55 kr. Pocket, 2017. Finns i lager. Köp Som universum, ungefär : en släktroman av Jón
Kalman Stefánsson på Bokus.com. Boken har 1 läsarrecension.
Author, Title, Media, Year, Class. ARNALDUR Indriðason, Det tyska huset, Book, 2017,
84.31. AUDUR Ava Ólafsdóttir, Den sista kvinnan, Book, 2017, 84.31. JÓN Kalman
Stefánsson, Som universum, ungefär : en släktroman, Book, 2016, 84.31. EIRÍKUR Örn
Norðdahl, Ondska, Book, 2014, 84.31. ARNALDUR Indriðason.
Det här är scenen: Fjordarna och bergen på nordöstra Island. Den som fiskar riskerar livet,
den som inte fiskar har inget att leva av. Keflavik på Sydöstra Island.
8 nov 2008 . SLÄKTROMAN Thomas Manns ande svävar över Uwe Tellkamps hyllade
berättelse om DDR:s sista tid. Dresden tecknas som ett myllrande . En sådan stat föder ett folk
som i väntan på ett annat liv skapar helt egna universum med alldeles egna spelregler.
Romanens rika persongalleri befolkas så av en.
Som universum, ungefär. En släktroman. av Jón Kalman Stefánsson. Inbunden bok. Weyler.
Förlag. 1 uppl. 2016. 396 sidor. Mer om utgåvan. En klassisk Jón Kalman-roman med Islands
alla starka män och ännu starkare kvinnor. Som universum, ungefär är en fristående
fortsättning på Fiskarna har Som universum, ungefär.
Även om befolkningen endast är 330 000 publiceras ungefär fem nya titlar per 1 000 invånare
varje år. .. Arr: Sveriges Författarförbunds biblioteksråd Daniel Kehlmann En släktroman för
människor som inte tycker om släktromaner Daniel Kehlmann, som gjorde världssuccé med
Världens mått 2007 och belönades med.
Leverans inom 5-10 arbetsdagar. Flickan från 20-talet · Välj Info · Leverans inom 5-10
arbetsdagar. Mitt nya jag · Välj Info · Leverans inom 3-5 arbetsdagar. Pestens år : döden i
Stockholm 1710 · Välj Info · Leverans inom 5-10 arbetsdagar. Som universum, ungefär : en
släktroman · Välj Info · Leverans inom 5-10 arbetsdagar
Jämför priser på Som universum, ungefär: en släktroman (Pocket, 2017), läs recensioner om
Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Som universum, ungefär: en
släktroman (Pocket, 2017).
Med sina sista ord till sin döende mamma berättar en ung kvinna vem hon blivit sedan de
möttes sist. Samtidigt breder disken ut sig som ett alldeles vackert landskap och pojkvännen
kommer och går. Kärleksbrevet är Anna Axfors debut - en roman om livet, döden, vardagen
och ungdomen som rinner ifrån en. Anna Axfors.
5 6 7 8 9. 358759. Som universum, ungefär : en släktroman. Omslagsbild. Av: Stefánsson, Jón
Kalman. Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Förlag: Weyler. Anmärkning: Angående författarens
härmed sammanhängande verk se: Fiskarna har inga fötter. Antal reservationer: 0. Logga in
för att reservera titeln. Lägg i minneslista.
Omslagsbild för Som universum, ungefär. en släktroman. Av: Stefánsson, Jón Kalman. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Som universum, ungefär. Hylla: Hce. Bok (1 st) Bok (1
st), Som universum, ungefär; E-bok (1 st) E-bok (1 st), Som universum, ungefär; DAISY (1
st) DAISY (1 st), Som universum, ungefär.
Bok:Som universum, ungefär : en släktroman:2016. Som universum, ungefär : en släktroman.

Av Jón Kalman Stefánsson. Av Swedenmark, John. Utgivningsår: 2016. Hylla: Hce. Format:
Bok. 254417. Omslagsbild. Bok:Islänningasagor : händelser, platser och bilder:2015.
Islänningasagor : händelser, platser och bilder.
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