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I ett höghus bland många i ett område där belysning och hissar går sönder snabbare än någon hinner laga dem
bor Benjamin och hans bror högst upp i en kall, grå lägenhet.
Med en död mamma och en försvunnen pappa är de utlämnade åt sitt öde och dem som säger sig vilja väl.
Benjamins brorsa, Monstret som han kallas, är nästintill omänskligt stark, men med förstånd som en tvååring.
Nu är det upp till Benjamin att se till att de överlever. När Monstret blir livvakt åt ställets värsta smågangster
öppnas nya möjligheter.
Helt plötsligt finns det pengar i hemmet, men insatserna ökar för varje dag. Hur mycket kan man offra för en
dröm? Sin egen bror? Min bror Monstret är en saga noir där alla regler är satta ur spel.
Jag har sömnparalys mot min vilja.
Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson LUKSUSUDGAVE - Traktoren der så gerne ville sove - en ny
bog der kan få dit barn til at falde i søvn Deras del i berättelsen har, tror jag, sitt ursprung i min bittra
besvikelse under skoltiden över Shakespeares torftiga användning av ”stora Birnams skogs ankomst till
Dunsanines kulle”: jag längtade efter att få skapa en miljö där träden verkligen kunde marschera ut i …

Frånvändhet med framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm,
21/4 - 19/5 2018 : Valands kandidatutställning 2018 - … I juni 2016 misshandlas Lotta Rudholm till döds i sin
lägenhet i Bromma. Jag vill inte se eller uppleva det – men tvingas var gång. Gärningsmannen, som hon
träffat på nätet ett par månader tidigare, larmar själv polisen. Jag rekommenderar den ständigt till alla jag
känner och försöker få min sambo att lyssna på den med mig, men hon är för skrajsen av sig. 1.
Falconetti 13 juli, 2016 at 00:19. Har aldrig upplevt något positivt. Jag rekommenderar den ständigt till alla
jag känner och försöker få min sambo att lyssna på den med mig, men hon är för skrajsen av sig. Ren skär
ondska. Carl-Johan Forssén Ehrlin • Sydney Hanson LUKSUSUDGAVE - Traktoren der så gerne ville sove en ny bog der kan få dit barn til at falde i søvn Deras del i berättelsen har, tror jag, sitt ursprung i min bittra
besvikelse under skoltiden över Shakespeares torftiga användning av ”stora Birnams skogs ankomst till
Dunsanines kulle”: jag längtade efter att få skapa en miljö där träden verkligen kunde marschera ut i …
Frånvändhet med framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm,
21/4 - 19/5 2018 : Valands kandidatutställning 2018 - … I juni 2016 misshandlas Lotta Rudholm till döds i sin
lägenhet i Bromma. Ren skär ondska. Sömnparalys är något fruktansvärt. Sömnparalys är något fruktansvärt.
Pojken som tog farväl. Så fantastiskt bra podcast. Pojken som tog farväl.

