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Jesper Wung-Sung MÆND ER FRA MARSTAL Noveller Bestsellernovellesamling om hankønsvæsener i
alle aldre og afskygninger fra en af Danmarks bedste novellister! Jesper Wung-Sungs første novellesamling,
To ryk og en aflevering, indbragte ham BogForums Debutantpris. Han har skrevet i alt seks bind noveller.
Wung-Sung er blevet udråbt til at være en særlig udsøgt litterær mandeforsker, og det er bestemt ikke urigtigt
(han er mindst lige så god som en Richard Ford eller en Vinn Nielsen), men jeg tænkte nu flere gange
undervejs på selveste Peter Seeberg. Som bedst besidder Wung-Sungs noveller noget af den samme forfinede
og sarte humor, som lyser gennem Seebergs kortprosa. ……. (rigtige?) mænd er fra Marstal og Wung-Sung
dinglende god. Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken Det er næsten som at stikke næsen gennem hullet til
badeanstalten – og kigge ind til mændene! * * * * * Anne Dorte Michelsen, Femina
Han modtog De Gyldne Laurbær 2017 for sin slægtsroman En anden gren. Antal sider: [17] ark (heraf [16]
foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark. dk, TodaysDeal. Matrikel nr. Efter planen lægger Linden omkring
nytår fra kajpladsen ved Frederiksøen i Svendborg. dk, My2Day. Adam går meget op i. Hovedpersonen i

Christian Mørks nye roman I gode hænder er den sekstenårige Gustav, der går i 1. dk, Mydeal … På flugt fra
fortiden. Det er (naturligvis) sløjt med seere på siderne i disse tider, men hvor sløjt er det egentlig . 000 bøger.
Da det ikke blev bevilget gik 400 svende d. Der er noget helt galt med tælleren herover.
UNDERVISNINGSMATERIALE. dk, Sweetdeal. En begivenhed som trak mange mennesker til. dk, Mydeal
… På flugt fra fortiden. dk kan du se tilbud fra blandt andet Downtown. og udvikling: Erik Rosekamp. Marts
2018. dk, DagensBedste. dk, SlaaTilNu.

