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BESKRIVNING

?Antikvariatet var inte mer än fyr golvmeter mellan bokhyllorna. Som disk tjänstgjorde ett skrivbord
försett med en rulle omslagsppapper, en bunt snören och en svartgul plåtlåda för kassan. En stol med
stoppad sits stod i ett hörn för eventuella kunders bekvämlighet. Affärens lyckokatt, som skötte sin tjänst
uselt, låg nästan alltid i stolen och vaknade endast för att äta eller skutta in i rummet innanför om en
besökare förde hund med sig.?(Ur Det röda bokverket)Jan Fridegård, en av våra mest lästa och folkkära
författare, föddes den 14 juni 1897 på Hjulsta gård i sydvästra Uppland. Han var son till statdrängen Johan
Alfred Johansson och dennes hustru Lovisa. Familjen bodde en i tid i Boglösa socken och flyttade 1903
till Övergrans socken och Katrinelunds herrgård, där fadern blev ladugårdsförman. Det är från den trakten
som Fridegård hämtat de flesta motiven för sina skildringar.Jan Fridegård debuterade 1933 med En natt i
juni. Kort därefter gav han ut den starkt självbiografiska romantrilogin om Lars Hård (1940?49).
Novellsamlingen Kvarnbudet utkom för första gången 1944.Omslagsformgivare: Henning Trollbäck
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

www.vallentuna.se

|Translated by Google translation| Kvarnbadet is located at the north end of Lake Vallentuna and consists
of: • A heated 50 meter pool with 8 lanes • A 17.5 ...

Kvarnbudet av Jan Fridegård - LitteraturMagazinet

Öppettider, adress och vägbeskrivning till Kvarnbadet i Vallentuna. Sveriges största söktjänst för
öppettider.

Kvarnparksbadet

"Antikvariatet var inte mer än fyr golvmeter mellan bokhyllorna. Som disk tjänstgjorde ett skrivbord
försett med en rulle omslagsppapper, en bunt snören och en ...
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KVARNBUDET

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