Polyfem förvandlad : roman
ISBN:

9789174992984

Antal sidor:

80

Utgivningsdatum:

2014-01-22

Författare:

Willy Kyrklund

Förlag:

Modernista

Kategori:

Skönlitteratur

Polyfem förvandlad : roman.pdf
Polyfem förvandlad : roman.epub

»Slå upp en sida ur Polyfem förvandlad, vil ken som helst, och säg om det går att finna något vackrare på
svenska! Denna roman torde tillhöra det mest utsökta den svenska litteraturen äger.« ; CLAES WAHLIN,
AFTONBLADET Allt får plats mellan första och sista sidan i Polyfem förvandlad. Leken, slumpen, jämmern,
lusten, mordet, likgiltigheten. Allt kan rymmas och sedan slukas i självförtärelse. Läsaren tycker sig finna hela
författarskapet sammanträngas i Polyfem förvandlad. Den är en korsväg, en mötespunkt, men också en plats
för avfärd, där Kyrklund gav sig ut i den yttersta osäkerhet som kom att utgöra hans fortsatta författarskap. [ur
Magnus Florins förord] WILLY KYRKLUND [1921-2009] föddes i Helsingfors men var under större delen
av sitt liv bosatt i Sverige. Han debuterade 1948 med novellsamlingen Ångvälten.
Polyfem förvandlad (1964) var Kyrklunds tredje roman. »En samtida text vars kraft och angelägenhet inte
upphör att fascinera. Polyfem förvandlad är en storslagen roman.« ; MARA LEE, EXPRESSEN »Kyligt
fulländad prosakonst.« ; JOHAN DAHLBÄCK, GÖTEBORGS-POSTEN
Polyfem förvandlad : roman Willy Kyrklund 65 kr.
Önska. Gm 45 Birgitta Ekwall, f 21, dtr av prof Per E o Martha Gadding. »Slå upp en sida ur Polyfem
förvandlad, vilken som helst, och säg om det går att finna något vackrare på svenska.

I romanen 'Polyfem förvandlad' från 1964 svarar Willy Kyrklunds stil på ett utsökt sätt mot formens frihet:
lätt och på samma gång full av auktoritet, ironisk.
I romanen 'Polyfem förvandlad' från 1964 svarar Willy Kyrklunds stil på ett utsökt sätt mot formens frihet:
lätt och på samma gång full av auktoritet, ironisk. Tillfälligt slut. Kyrklund, Willy. Teosvinkki: otsikko on
linkki teoksen tietoihin Osta nyt antikvariaatista huippukuntoisena 15 €:lla kirjailijan Willy Kyrklund käytetty
kovakantinen kirja 'Prosa' Hitta bästa priser på Polyfem förvandlad : roman av Willy Kyrklund som e-bok
(epub, pdf) eller ladda ner e-böcker gratis från biblioteket och läsa på din e. Roman by Willy Kyrklund
(ISBN: ) from Amazon's Book Store. Polyfem förvandlad utger sig för att vara en roman,. Download PDF
(263 KB) 23. John said: Thoughts on life and death, written in a variety of ways, from poetry to poetic prose;
an int. År 1964 gav Willy Kyrklund ut ett av sina mest omdiskuterade verk, Polyfem förvandlad. 183 kr.
Maria Lee på Expressen säger att ”det är en roman som från sida ett i ett. Bonnier, Stockholm 1974; Polyfem
förvandlad. 2014, Häftad. Galatea's
Room

(1 C, 48 F) Media in category 'Polyphemus' The following 28 files are in this category, out of 28 total. Willy
Kyrklund.

