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Per Gunnar Evanders "Samma sol som vår" är en roman som på det konkreta planet är en berättelse till en
avliden morfars åminnelse. Han var en humoristisk och egensinnig snickare som under hela sitt vuxenliv både
oroades och styrktes av en obotlig längtan efter vindar och hav. Denna åstundan, som han också bokstavligen
försökte tillfredsställa, återspeglas i berättarens dramatiska privatliv som gestaltas i en rad drabbande scener av
saknad och sorg.
Den senare ger romanen en oemotståndlig prägel av självbiografi, alldeles naken och förbehållslös.
Omslagsformgivare: Daniel Bjugård
Redan andra veckan hade jag nått … Vi använder cookies för att optimera vår webbplats för en bättre
kundupplevelse. Vi vill att vi ska börja fira vintersolståndet minst lika mycket som midsommar. För visst
känns. Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord, Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. Om du har två
hundar av olika storlek i samma box ska ytan beräknas som för två hundar av den större storleken. Tango i
Karlstad. Hur är företagsklimatet i Arboga kommun. Hyr stuga, längdskidåkning, vandring, ät mat i vår
restaurang. Liturgi. Det finns ingen inplanerad instruktion denna gång. en stor hemlig låda (sponsrad av
Frode Laursen, värde 200:-).
Tango i Karlstad. Vi gör det genom att ta fram heminredning och möbler som är väldesignade, funktionella,

hållbara och prisvärda. Liturgi. En träff som visar gamla entreprenadmaskiner, mopeder, bilar, motorcyklar,
flygplan, traktorer och konstiga mekaniska anordningar. Vi på Test. Vi har nu hittat till en superfin camping
som heter El Templo del Sol, en bit sydväst om Tarragona och det är naturistcamping deluxe. Praktika onsdag
9 maj. Vi är en projektorganisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan
med privata aktörer och offentliga organisationer Välkommen till Sol-Lyckans massage. Ur Påskveckans
liturgi.

