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BESKRIVNING

Den ständigt aktuelle skådespelaren, dramatikern och författaren Jonas Karlsson gör nu efterlängtad
comeback som Novellix-författare. I den nya novellen Ingenting dyker en dag plötsligt fyra män i kostym
och hatt upp på Hornsgatan i Stockholm. Vilka är de och vad vill de? Frågorna hopar sig i den mystiska
berättelsen, som långsamt får en att börja undra över vem det egentligen är som blir förd bakom ljuset;
huvudpersonen eller läsaren själv?Ingen sa något mer. Ledaren fimpade cigaretten och tog genast fram ett
nytt filter och tobak som han plockade med en stund. Han satte cigaretten i munnen. Tände och kisade
genom röken mot mig. Ska jag inte låtsas om er? frågade jag. Han skakade på huvudet, men nu tittade han
inte längre på mig. Bara stod där och rökte med blicken i fjärran. Men, sa jag. Det blir ju konstigt när jag
ser er hela tiden.Novellix ger ut noveller; nyskrivet och klassiker, en novell per bok. Läs mer på novellix.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ingenting och allting - tv.nu

Årets julgåvobevis från Rädda Barnen innehåller absolut ingenting till våra nära och kära - men desto mer
till barn som är på flykt.

Kent - Ingenting - YouTube

Tonårstjejen Maddie faller för pojken som flyttar in i huset bredvid, Olly. Men Maddie lever ett isolerat liv
eftersom hon är allergisk mot allt. Kärleken ...

Ingenting - Rosängen - rosangen.se

Tysk översättning av 'ingenting' - svenskt-tyskt lexikon med många fler översättningar från svenska till
tyska gratis online.
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INGENTING

https://www.bo-fi.club/?p=INGENTING&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=INGENTING&ln=se
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