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BESKRIVNING

England, 1530-tal. Kung Henrik VIII kan bara tänka på en sak, han måste ha en son. Hans drottning kunde
bara skänka honom en dotter, nu vill han skiljas men måste få påvens godkännande. Han skyr inga medel,
det gör heller inte Thomas Cromwell, denna romans märkliga hjälte och kungens handgångne man.
Brittiska Hilary Mantel har sedan 1985 skrivit tolv böcker men fick 2009 sitt stora genombrott med Wolf
Hall. Och vilket genombrott! Den historiska romanen belönades med prestigefyllda Man Booker Prize och
flera andra stora utmärkelser. Tidningarna utnämnde den till årets bästa roman, Englands största
bokhandelskedja Waterstone"s korade Hilary Mantel till årets författare och nätbokhandeln Amazon utsåg
Wolf Hall till en av årets tre bästa böcker. Romanen är också den Man Booker Prize-vinnare som sålt bäst
genom tiderna.Wolf Hall är första delen i en trilogi och även uppföljaren Bring Up the Bodies (på
engelska i somras) blev en succé hos både kritiker och läsare. Boken fick 2012 års Man Booker Prize och
Hilary Mantel blev den tredje författaren någonsin att vinna Man Booker Prize två gånger, en bedrift som
bara J.M Coetzee och Peter Carey lyckats med. Hon har även vunnit Costa Novel of the Year Award (f.d.
Whitbread) och är ensam om att ha vunnit Englands båda största litterära priser.BBC 2 har köpt tv-
rättigheterna till Wolf Hall och Bring Up the Bodies för att i regi av Peter Straughan, som skrev manuset
till filmen Tinker Tailor Soldier Spy, göra en miniserie i sex delar med premiär i england i slutet av
2013.Royal Shakespeare & Company - som bara i undantagsfall spelar något annat än just pjäser av
William Shakespeare - sätter i vinter upp Wolf Hall och Bring Up the Bodies i Stratford-upon-Avon.
Möjligen är det mest talande för Hilary Mantel stjärnstatus i Storbritannien!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Wolf Hall av Hilary Mantel - LitteraturMagazinet

About the Show 2015. A historical drama for a modern audience, Wolf Hall, the 2016 Peabody Award
and Golden Globe winner for Best Television Limited Series or Motion ...

Wolf Hall - Topic - YouTube

Wolf Hall has 134,252 ratings and 13,554 reviews. Wendy said: Have you ever been with a group of
people when someone tells a joke and the rest of the gro...

Wolf Hall on MASTERPIECE on PBS

Wolf Hall är den inledande romanen i Hilary Mantels trilogi om Tudortiden i England ur Thomas
Cromwells perspektiv. Romanen belönades med Bookerpriset, vilket även ...



3

WOLF HALL

https://www.bo-fi.club/?p=WOLF%20HALL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=WOLF%20HALL&ln=se

	Wolf Hall PDF E-BOK
	Hilary Mantel
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	WOLF HALL



