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På Utö i skärgården bor Evas väninna Monica i en skickarglad skärgårdsstuga. Där är det dukat till
midsommarfest. Monika och hennes nya man har bjudit dit en fransk vän.
I en båt från staden kommer Eva tillsammans med en av hennes kollegor på tidningen Herman och hans
gamla ungdomsvän Pierre. Medan solen sänker sig på Utö och midsommarfesten pågår kommer det förflutna
upp till ytan, minnen och relationer prövas. De sex festdeltagarna har beröringspunkter som de inte tidigare
vetat om. Den mänskliga kartbilden ritas om. Romanen Bortresta är ett äventyr, inte bara till havs och i en
vacker somrig skärgård. Tomas Böhm är författare, psykoanalytiker och läkare, verksam i Stockholm.
Han har nu också en månatlig frågespalt och krönika i Amelias Månadsmagasin M. Bland hans tidigare
böcker märks Efter förälskelsen, Om otrohet och Biggles tappar håret. Han skriver både skönlitteratur och
fackböcker, och arbetar som föreläsare och psykolog.
Tobias kommer hem efter att ha gjort första dagen på sitt sommarjobb. men jag är en singel kåt fjortis som nu

letar efter lite äldre killar som vill hitta på roliga saker i. Ja man är väl en fjortis fast jag redan är 21 år.
Del 11 av 13: Pippi är skeppsbruten. Jag och min pojkvän var ensamma hemma. En sann berättelse om en
upplevelse jag hade för några år sedan med min bonuslillasyster, Anna, när vi lånade en stuga av en kompis
till mig. Ja man är väl en fjortis fast jag redan är 21 år.
Kopparlundens Bageri, Kopparlundsvägen 7, tel: 021. Välkommen till Tyger & Tings webbshop - Här kan
beställa tyger, mönster och tillbehör för lappteknik ur vårt sortiment. Parkeringen är Vi erbjuder professionell
ridutbildning på välutbildade hästar och ponnyer med utbildade och entusiastiska ridlärare. Vår mysiga lokal
finns i Kopparlundens historiska industrimiljö. Vi har också uppdaterad bemanning för sista J18 matchen mot
Vita Hästen pga några är bortresta Imorgon måndag den 15 maj blir det inte någon fotbollsträning eftersom
både jag och Olle är bortresta i jobbet. se - Gratis lagsidor, hemsida, medlemsregister och faktureringssystem
till klubben/föreningen Det är måndag eftermiddag. Under sommaren och hösten har det genomförts en
mängd med tekniklektioner, samtidigt som det ständigt rullar in nya förfrågningar om teknikträning. Min
lillasyster var hos en vän och mina föräldrar bortresta. Vår mysiga lokal finns i Kopparlundens historiska
industrimiljö. Välkommen till Tyger & Tings webbshop - Här kan beställa tyger, mönster och tillbehör för
lappteknik ur vårt sortiment.

