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Släktkrönika om kärlek, krig och tillhörighet Lars Mytting, författaren till succéboken Ved, har skrivit en
spännande och underhållande släktkrönika om en föräldralös bondpojke som beger sig ut i världen för att finna
sina rötter. Hösten 1971 hittas ett norskt-franskt par döda i Frankrike. Deras tre år gamla son Edvard är
spårlöst försvunnen men hittas fyra dagar senare på ett sjukhus tolv mil bort. Var Edvard har befunnit sig
under tiden, och om det verkligen var en slump att hans föräldrar klev på en kvarglömd mina från första
världskriget, förblir en gåta. Edvard växer upp hos sin fåordige farfar på en potatisgård på norska landsbygden.
Och det är när hans farfar dör i början på 90-talet, och det oväntat dyker upp en vackert snidad träkista från en
släkting som Edvards tillvaro vänds upp och ner.
Han beger sig ut i den stora världen för att finna svar på sitt livs frågor. Sökandet leder honom till
Shetlandsöarna och tillbaka till Frankrike, där han tvingas gräva i de mörkaste hörnen av sin familjs historia.
En historia som är nära sammanvävd med de stora tragedierna i Europa under 1900-talet. Romanen fick det
prestigefulla norska Bokhandlerprisen 2014. "... en sann bladvändare, skickligt komponerad utan överdrifter
/.../ Kort sagt en riktigt bra roman." Björn Gunnarsson, Göteborgs-Posten Översättare:Lotta Eklund,
Omslagsformgivare:Håkan Liljemärker

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om. Dellenportalen har samlat uppgifter om Lennsjö
från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv. Som så många andra tog de vägen genom Turkiet. Hallå
världen. Det var en gång en rysk, en tysk och Bellman. Tysken orkade 5 mil men även han drunknade.
Sagodetektiven & Kattmysteriet. Som så många andra tog de vägen genom Turkiet. Speltid: 30 min. Speltid:
30 min. Det var i september som de fyra bröderna Alejandro, Gabriel, Julian och Lucio Firpo och deras vän
Magnus Manhammar med stigande oro följde upptrappningen av. Förvirra hjärnan med Magiska synvillor,
Knepiga Trolleritrick, Roliga Bilder, Sköna Dryckes-Visor, Tokiga Historier, Vitsar, Skämt och mycket mer.
Anders Behring Breivik föddes den 13 februari 1979. 2018-03-14.
Båtsäsongen närmar sig med stormsteg. Det var Aylan, hans femåriga storebror Galip, mamma Rehan och
pappa Abdullah. Det var en gång en rysk, en tysk och Bellman. Datum: Lördag den 12 Maj.

