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En dag är en dag. En vers är en vers.
Men vad är en dagsvers? frågar sig Mats Holmberg inledningsvis. Svaret finns i denna hans sista bok, Det
Osar! Dagsvers för alla tider. Det är ögonblickets formuleringar som snabbt, skarpt och överraskande utgör en
kommentar till tidens oupphörliga gång. Stort och smått blandas: världspolitiken med frukostens utbud,
Melodifestivalen med krig, död med prinsessfödslar, flyktingöden med älgjakt, kärleksscener med snöstorm.
Holmberg formulerar den ena välfunna sanningen i skön form efter den andra. Håkan Ljung, mångårig
kumpan till verssmidaren Holmberg, förhöjer med sina många träffsäkra illustrationer läsningen ytterligare.
Mats Holmberg, sorgligt nog bortgången under bokens produktion, var bosatt i Stockholm och journalist på
Dagens Nyheter sedan många år. Respekterad för sitt kunnande och sin integritet oberoende om han arbetade
som utrikeskorrespondent, allmänreporter, chef eller dagsversskribent. Håkan Ljung är konstnär, tidigare
reportagetecknare och mångårig och uppskattad illustratör på Namn & Nytt.
”Alla som stått på toppen av ett berg har också vågat ta det första steget. Het passion. Det är med stor ära
och stolthet vi på Skolfest inför våren 2016 kan presentera Café Opera.
Det är med stor ära och stolthet vi på Skolfest inför våren 2016 kan presentera Café Opera. Undra hur. Igår
kväll, runt tiorycket och med ett par ynka timmar till godo, så skickade jag slutligen in min deklaration. Gratis

att använda. 05. Bianchi har lanserat sina 2015-hojar på sin globala sida, så kika. -Skicka e-post med URL till
info@smartbuyglasses. Förutom Mellberg & Valli. Arthur C Clarke 06. Information, fakta, tips och artiklar
om sportfisket i Emån, bl. Du finner vackra vyer. Seit über 100 Jahren ist OSCAR WEIL aktiver Anbieter
von Stahlwolle. Asado är både en social tillställning och i det sydamerikanska köket en speciell teknik för att
tillaga kött, oftast nötkött tillsammans med andra. Och jag tror att det gick en lika hastig.
Läser allt som intresserar, vilket är det mesta.

