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Rolf står i fönstret till sin lägenhet på Södermalm och spionerar på sina grannar. Han delger skamlöst sina
iakttagelser offentligt. Södermalm är inte längre en geografisk plats. Stadsdelen är ett begrepp. Vad detta
begrepp står för är inte så lätt att sätta fingret på. Därför börjar Rolf anteckna vad hans grannar håller på med
och vad han själv är med om och berättelserna kommer till honom, den ena efter den andra. Den här boken är
alltså ett resultat av hans dokumentation och kanske bidrar den till att bilden av Södermalm klarnar. Men
tänker han sig verkligen att någonting sådant kan fortgå utan att det får konsekvenser?
Här hakade vi i den sörmländska studion direkt på eftersom vi inte förstod vad som avsågs: – Va, va va,
vadåååå ”numerärt försvagad ekonomi”, hur. Thomas Nygren, forskare i källkritik, har undersökt ungdomars
förmåga att värdera nyheter. Jag kan inte ens räkna till hur många gånger jag sett nåt fint stickat eller sytt och
genast tänkt ”en sån där kan jag ju göra själv”. Vägen är barskrapad så en prommis är inte alls omöjligt. ICA
Banken. Ser att din nästa bok kommer ut i maj, jättekul och verkligt intressant. Är du som mig. Jag ville bara
säga att jag tjuvkikar på din hemsida då och då. Kåt hela tiden…. Felicia har inte körts till någån sjukvård
när. Men nu tycker jag att homeopatin är fantastiskt och jag har fått hjälp med mina besvär. Härmed bekräftar
jag att mina uppgifter är korrekta och att jag skapar ett konto på dejtkontakt. Resultaten visar att de är bättre
än man trott på att avgöra. Så ljust och fint och precis lagom kallt. Vi satt i solen, drack vin och åt sushi. ICA
Banken. Thomas Nygren, forskare i källkritik, har undersökt ungdomars förmåga att värdera nyheter. ICA

Banken. Men nu tycker jag att homeopatin är fantastiskt och jag har fått hjälp med mina besvär. ICA Banken.
Här hakade vi i den sörmländska studion direkt på eftersom vi inte förstod vad som avsågs: – Va, va va,
vadåååå ”numerärt försvagad ekonomi”, hur.

