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BESKRIVNING

Poesi med tolv infallsvinklar I denna bok finns fyra samlingar om vardera tolv dikter hämtade ur dodeka-
kollektionen. Författarna har tillsammans 60 års yrkeserfarenhet från näringsliv och offentlig förvaltning.
De skriver poesi där eftertankarna flyger högt på fantasins uppvindar, men alltid med fäste i vardagen. Det
pretentiösa punkterar de med en humoristisk nålspets.Det underlättar naturligtvis att ha tillgång till fyra
ögon, två yrkesliv och en vänskap när man betraktar omgivningen från tolv håll. Två viljor ger dessutom
talrika möjligheter att vaska fram en balanserad brygdmed tolv ingredienser. Eller som författarna själva
brukar sammanfatta det hela: det är vi som är "do" i dodeka.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Brand i Kåge - tolv lägenheter evakuerade | SVT Nyheter

Sand Golf Club Hotel, Bankeryd Bild: Green för hål tolv - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 50 bilder
och videoklipp från Sand Golf Club Hotel

Från tolv håll - Carl Axling & Jörgen Westerlund

Här finns bland annat en läktare med VIP-stolar från Tele2Arena, ... Du kan gå en äventyrsgolfbana på tolv
hål uppbyggt runt ett Stockholm i miniatyr.

Rymdsond framme efter tolv års rekordresa | Aftonbladet

Vi hade en dag på Kamratgården när vi kom dit tillsammans klockan sju på morgonen och åkte hem halv
tolv ... väg åt rätt håll. ... från Spanien ...
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FRÅN TOLV HÅLL

https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%85N%20TOLV%20H%C3%85LL&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FR%C3%85N%20TOLV%20H%C3%85LL&ln=se
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