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BESKRIVNING

"En av de mest originella poesidebuter jag läst de senaste åren ... Lika självklart som tidsresenären rör sig
mellan dimensionerna växlar författaren mellan ett elegiskt existentiellt tonläge, svindlande metafysiska
perspektiv och en naturvetenskaplig jargong med lätt komisk klang. Här öppnar sig ett lyriskt kosmos där
drömsk sorg samsas med torr humor och yviga bilder balanseras av stramare partier med fin känsla för
rytm." Sydsvenskan"Fysikmagistertugget står som spön i backen men fogar sig fint till skildringen,
rytmiskt såväl som klangmässigt, och utsöndrar också en torr humor erinrande om Douglas Adams
Liftarens guide till galaxen." Aftonbladet"I sin debutsamling konstruerar Teodor Werelius, alias
Tidsresenären, en komplex och gåtfull bildvärld. Redan i första raden sätter han tonen och med stor
auktoritet knyter han sedan barndomsminnen till Tidsresenärens komplexa sätt att erfara världen."
Tidningen SkrivaNoll Plus Noll ären blandning av metafysik,science fiction ochspekulativ lyrik, där
läsaren tas på irrfärder genom labyrinter av tid och rum, dröm och verklighet, främmande världar med
skärvor av det vardagliga.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Bokhyllan: En smakebit på søndag: Noll Plus Noll

Ingrid Noll, född i Shanghai och sedan 1949 bosatt i Tyskland, fick med Tuppen är död ett storartat
genombrott. Därefter har även Mina älskades huvuden , Den ...

Ben Noll - Home | Facebook

Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland tre miljoner
annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt ...

Richard Noll - Wikipedia

Svenska: ·talet/siffran mellan de negativa och positiva talen, tal som betecknar icke-förekomst I
matematiken måste talet noll behandlas med en särskild insikt ...
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NOLL PLUS NOLL
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