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# NOMINERAD TILL KATAPULTPRISET 2016 # NOMINERAD TILL BORÅS TIDNINGS
DEBUTANTPRIS 2016 »Den stora kärleksromanen om kvinnlig vänskap« ; Anna Hallberg »Linna
Johanssons debutroman är rak, osentimental och närmar sig tjejer och tjejigheten med både ömhet och allvar.«
; Judith Kiros, DN »Berättelsen om Lollo har ett sug i sig, som sakta ändrar på ens världsuppfattning.« ; Lyra
Ekström Lindbäck, DN 2015 »Läskigt övertygande. Det är som om Lollo är laddad med dymamit. Wabam!« ;
Ebba Witt-Brattström Läs/TIidningen Vi »Extremt spännande« ; Matilda Gustavsson, DN »Varje sida,
beskrivning, händelse är hypnotisk.« ; Valerie Kyeyune Backström Lollo och Lidija vet inte vad de vill med
sina liv. De vet bara vad de inte vill: vuxenlivets konventioner och bojor, familj, jobb och leda. Efter
gymnasiet väljer de istället att bara driva runt. Men nu börjar tiden rinna ut, pengarna är slut och rastlösheten
plågar dem. Då äger ett oväntat möte rum. En karismatisk ledare välkomnar dem in i sin krets, där festerna
avlöser varandra och pengar inte är något problem. Det ser ut som en dröm, som en plötslig och oanad utväg.
Men det visar sig snart vara någonting helt annat. LINNA JOHANSSON [f.

1978] fick tidigt en stor och hängiven läsekrets med den egna feministiska tidskriften bleck. Hon har sedan
dess varit verksam som skribent i en lång rad tidningar, men är kanske främst känd för åren som kolumnist på
Expressen. Lollo är hennes första roman. »Linna Johansson är en sådan skicklig, egensinnig författare. Hon
skildrar allt ofiltrerat och rått, ändå står det som en mjuk, luddighet kring hela berättelsen. Hon har en direkt
stilistik som aldrig strävar mot medveten litteraritet, men som ändå stundtals är så vackert poetisk.
Det blir tydligt hur jävla sällan man läser romaner som skildrar unga kvinnor som de sammansatta människor
de är.« ; THERESE ERIKSSON, UNT »Bästa svenska debuten på åratal.« ; ANNA-MARIA CARNHEDE,
ETC »Årets bästa böcker? Linna Johanssons Lollo och Dénes Krusovszkys Att gå sönder är så« ; ALICE
KASSIUS EGGERS, Tidningen Vi/Årets böcker 2015 »Lollo är en fantastiskt vackert skriven roman, så väl
gestaltad att jag bara satt och suckade lyckligt när jag läste.« ; HELENA DAHLGREN, DARK PLACES &
ETT EGET RUM »Lollo besitter ett sug som drar en in och får en att hungrigt sträckläsa. Varje sida,
beskrivning, händelse är hypnotisk. Det känns som om även jag ännu inte upplevt något större än åren med
Lidija « ; VALERIE KYEYUNE BACKSTRÖM »Samhällskritiken behöver inte stavas ut, den sipprar mellan
varje rad. Linna Johansson skriver rappt och vackert utan att det är ornamenterat eller sentimentalt - med
allvar och ironi! - om en nostalgi som omgivningen aldrig kommer att förstå. Efter att ha avslutat Lollo saknar
man henne och Lidija som om man själv hade känt dem.« ; HANNA JOHANSSON, EXPRESSEN »En
ovanligt hoppful roman om hopplöshet.« ; KRISTOFFER LEANDOER, SVENSKA DAGBLADET »Det här
är ung destruktivitet helt utan den megalomani som brukar vara svartsynens glittrande tvillingsyster. Det stilla
nedsjunkandet är romanens själva kärna, det som gör den vacker och ful och fängslande.« ; JENNY
ASCHENBRENNER, KULTURNYTT P1 »Det är en värld som är lätt att trivas i. Porträttet av de två tjejerna
är nervigt och levande. Lollo vimlar dessutom av livfulla kvinnoporträtt ett gäng kantstötta, diagnosticerade,
egofixerade unga kvinnor. ; MARIE PETTERSSON, SYDSVENSKAN »Linna Johanssons röst är oupphörligt
suggestiv och utmanande. Höstens bästa roman!« ; MALIN NEUWIRCK, FLAMMAN »Linna Johanssons
Lollo är ett vi mot världen -manifest som sjunger det mångbottnade, skavande systerskapets lov; en brinnande
blasé, juvenilt
Name: Description: Butterhead: This is the classic lettuce seen in kitchen gardens. Cialde, capsule e grani di
caffè per un espresso dal gusto dall'aroma intenso, verace e perfettamente bilanciato. Lollo Caffè, gusto,
passione ed esperienza. Desde 9,99€/24horas. Schwimmbadstraße 46 79100 Freiburg 0761-707 599 33 www.
lollo-freiburg. It is a round lettuce with soft, loosely packed, green leaves and may not always have a heart.
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2017-09-04 19:32:34 Nyárvégi akció – AJÁNDÉK 250 grammos díszdobozos őrölt Lollo Caffé Macinato
minden rendelés mellé. Una miscela dal gusto deciso e ricco di energia con il giusto tocco di robusta …
Achille Lollo, carnefice dei fratelli Mattei, è consuletente del M5S, collaboratore di testate legate a Di Battista.
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Lettuce is most often used for salads, although it is also seen in other kinds of food, such as soups,
sandwiches and wraps; it can also be grilled. Information about Lollo Rosso Lettuce including applications,
recipes, nutritional value, taste, seasons, availability, storage, restaurants, cooking, geography and history.
Miscela Argento, Nero, Classico, Oro e Dek al prezzo più vantaggioso e con tanti pacchetti spedizione inclusa.
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