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BESKRIVNING
Tonen är satt. Formen är funnen. Bygden ska hyllas. Nu gäller det bara att hitta några som kan gestalta det
hela. Och vi behöver inte cykla längre bort än till Solbacken i Byatorp socken. För där bor Bröderna Frid.
Födda på 40-talet och inte helt bekväma med dagens samhälle, jobbar de på i livets stilla gång. Mycket är
så som det alltid varit. Men förändringens vindar går inte att stå emot hur länge som helst.När "dä
förbannade EU-helvetet" fattar ett ödesdigert beslut, tvingar det bröderna in i förändringens tidevarv.
Solbackens lilla torpstuga får en hyresgäst. En som sätter hjärtan och längtan i brand. Inte bara brödernas,
utan även den förhatlige kusinens. Han som är socknens präst.Vardagsrutinerna byts plötsligt ut mot
intriger, lyckorus och drömmar om odödlig kärlek. Sommaren blir till ett lustfyllt äventyr och alla dras
med i dansen.Följ med! Kliv in i en kärleksfull hyllning till landsbygden. Skratta, gråt och fröjdas i fridens
namn.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Frid & Fröjd, Stockamöllan - Eniro.se
Inbunden, 2006. Den här utgåvan av Frid och fröjd är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra
böcker av samma författare.

fridochfrojd.blogspot.com - frid&fröjd
Tonen är satt. Formen är funnen. Bygden ska hyllas. Nu gäller det bara att hitta några som kan gestalta det
hela. Och vi behöver inte cykla längre bort än till ...

Så får jag nu med frid och fröjd - Wikipedia
Är det frid och fröjd nu i tre år? Det skulle vara en fröjd att läsa om lokala och regionala tävlingar och
kunna gå på en nationell final på Konserthuset.
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