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BESKRIVNING
Familjen Andersson kör till morfar i Dalarna. Max sitter i baksätet och spelar datorspel. Som liten
längtade han till sommarlovet i Siljansnäs. Det gör han inte längre. Morfar är gammal och dement.
Fotbollsplanen de byggde tillsammans har växt igen. Max finner den gamla planen och kommer till ett
övergivet hus. Han hittar gamla träningsredskap och en stor järnspik. På en affisch läser han om hand- och
tandatleten Siljansnäs-Anders (1872-1919) - en av sin tids främsta atleter. När Max kommer tillbaka är
morfar på lasarettet. Döende är han den sista som kan berätta om Siljansnäs-Anders. Max måste träffa
morfar och höra historien om världens starkaste man som lyfte en häst - med tänderna! Gör dig redo för ett
hisnande äventyr!Mats Lindström (f 1962) är journalist, författare och musiker från Insjön.Atleten är hans
fjärde bok och första roman. År 2010 utkom han med boken om vinhandlaren Johan Daniel Grönstedt,
som vid Gourmand World Cookbook Awards 2011 utsågs till en av världens främsta böcker inom ämnet:
Best spirits book in the world.

2
VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
HSB BRF Atleten i Malmö - allabrf.se
En modern lägenhet med stora sällskapsytor, öppen planlösning och stilrena materialval. Bostaden är
belägen på nybyggda och snabbväxande Hyllie, med närhet t...

Division II i fotboll 1969 - Wikipedia
Utveckling av hopp- och löpkoordination.. Styrka i hela kroppen med extra fokus på. ben- och
bålmuskulatur.. Komplex reaktionsförmåga.. På webbplatsen hittar du ...

Atleten Blå - Sisu Idrottsböcker
Brf Atleten. Vi på svensk Brf erbjuder alla bostadsrättsföreningar i Sverige en hemsida med intranät. För
att aktivera sidan klickar ni på knappen nedan.
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