
Lang
Ladda ner boken PDF

Kjell Westö
Lang Kjell Westö boken PDF Redan som mycket ung var Christian lang en man som väckte avund. Flickvän
vid 13, hår på bröstet vid 16 och romandebut vid 25. När han sedan slog in på en glänsande TV-karriär som
värd för en pratshow blev han ett namn på allas läppar. Det var då det. Nu har Lang hunnit bli fyrtio år.

Pratshowen har gått i stå, och Langs aktier har sjunkit i värde. När han träffar den intensiva och gåtfulla Sarita
ser det först ut som om den langska lyckan har återvänt, men i takt med att han dras djupare in i sin nya

älskades liv börjar tillvaron snabbt visa sin komplicerade och hotfulla sida ¿ ¿Lang är en berättelse om livets
ologiska kollisioner, känslornas och förnuftets. Med sin frenesi och sitt allvar, sin atmosfärrika miljö och

kvicka satir är romanen en tid av läsglädje.¿ Svenska Dagbladet ¿Ingen svenskspråkig författare skildrar sin
samtid med sådan ironisk elegans, medkänsla och humor.¿ Norrbottens-Kuriren ¿¿ en lysande berättare.¿ Vi
Kjell Westö (född 1961) är en av de främsta svenskspråkiga författarna i sin generation. Han har tidigare
utkommit bl.a. med de hyllade romanerna Drakarna över Helsingfors och Vådan av att vara Skrake.

 

Redan som mycket ung var Christian lang en man som väckte avund.
Flickvän vid 13, hår på bröstet vid 16 och romandebut vid 25. När
han sedan slog in på en glänsande TV-karriär som värd för en

pratshow blev han ett namn på allas läppar. Det var då det. Nu har
Lang hunnit bli fyrtio år. Pratshowen har gått i stå, och Langs aktier
har sjunkit i värde. När han träffar den intensiva och gåtfulla Sarita
ser det först ut som om den langska lyckan har återvänt, men i takt
med att han dras djupare in i sin nya älskades liv börjar tillvaron
snabbt visa sin komplicerade och hotfulla sida ¿ ¿Lang är en

berättelse om livets ologiska kollisioner, känslornas och förnuftets.
Med sin frenesi och sitt allvar, sin atmosfärrika miljö och kvicka satir

är romanen en tid av läsglädje.¿ Svenska Dagbladet ¿Ingen
svenskspråkig författare skildrar sin samtid med sådan ironisk

elegans, medkänsla och humor.¿ Norrbottens-Kuriren ¿¿ en lysande



berättare.¿ Vi Kjell Westö (född 1961) är en av de främsta
svenskspråkiga författarna i sin generation. Han har tidigare

utkommit bl.a. med de hyllade romanerna Drakarna över Helsingfors
och Vådan av att vara Skrake.
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