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När skördarna förstördes oroade sig alla för vintern. Så naivt. De flesta skulle inte överleva hösten. Stockholm.
De nya blommorna spränger igenom ännu en trottoar och Livsmedelsverket kallar till krismöte. Vad gör man
när de blå blommorna inte kan sorteras ut från skördarna? När gräset har försvunnit och kornas mjölk är
ljusblå? Ändå är det inte vad de borde fokusera på. Hösten är här och Lisen är forskaren som först ser
förändringen. Inte som hon skulle önska under ett mikroskop. Hon ser den i sig själv. Första hösten är en
dystopisk skräckroman som skickligt väver in vår tids vetenskap i en verklighet bortom de mest groteska
mardrömmar. Andra röster om boken: "Den fantastiska öppningsscenen gör ett ändlöst hav av blommor till
något otroligt skrämmande." Anders Fager, Evas första vecka som död "Dystopi när den är som bäst:
skrämmande, fascinerande och med stor what if-faktor." Johannes Pinter, De mörkermärkta "Obehaget
kommer krypande, sedan reser det sig upp och börjar springa." Frida Andersson Johansson, Dränkt
gezelius@lansstyrelsen. Blandade tankar. Här går färden först längs Ostkustbanan, Ådalsbanan, Botniabanan
och Stambanan genom Övre Norrland upp till Piteå via Sundsvall och Umeå. Men istället ser jag. Ett
oberoende bokförlag som ger ut samhällsdebatt, historia, kulturhistoria, samt handböcker i skrivandets
hantverk, demokrati och folkbildning – och förstås. Månadens Martinson februari 2016. Letar du efter en
novell. Då har du kommit till det perfekta stället på nätet.

gezelius@lansstyrelsen. Den var en av de första hemsidorna för konstnärer. se. Efter ett. År 1974 när Harry
Martinson erhöll Nobelpris i litteratur, utkom på Albert Bonniers Förlag i serien SVALANS SVENSKA
KLASSIKER.
Jättegrattis till Johanna Hedström som debuterar hösten 2017 med sin roman Vidare och igenom. Jag får ett
brev från CSN och öppnar det, viss om att det är årets inbetalningar som det handlar om. Letar du efter en
novell. Rubriken låter förmodligen som en klyscha från en hälsotidning eller bara en fet bilreklamsrubrik, typ
”Ford Fokus gör livet…”, för er som kan visualisera. Vill du publicera en novell. Då har du kommit till det
perfekta stället på nätet. se. Letar du efter en novell.

