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BESKRIVNING
I Frid & Fröjdh fick vi lära känna bröderna Frid på Solbacken. Den idylliska gården i den lilla socknen
Byatorp, någonstans i Skaraborg. I den berättelsen var det många som antingen kämpade mot, eller lät sig
svepas med av förändringens vindar. Men det var inte första gången. Nästan ett kvarts sekel före dessa
händelser, var många vi lärt känna med om ett helt annat äventyr. Ett från slutet av 80-talet.Till prästen
Johannes stora förtjusning ska en flygplats byggas. Detta kan givetvis inte Egon gå med på. Folket som
byggt upp landsbygden ska vare sig få köras eller flygas över hur som helst. Dessutom är han emot allt
kusinen är för.Flygplatsbygget blir startskottet på ett utdraget krig mellan bonden och prästen, där många
oskyldiga hamnar i skottlinjen. Vänskaper prövas, hjärtan sätts i brand och till och med bröderna Frids
syskonkärlek möter sitt livs motstånd.Följ med! Kliv in i denna minnesvärda hyllning till landsbygden. Ett
äventyr som förklarar varför vissa karaktärer blev som de är och är som de var."Äntligen är gänget
tillbaka! Denna gång får vi följa med från början och ta del av de hisnande historierna bakom de kära
karaktärerna som bebor Byatorp med omnejd. Här får vi flyga både högt över Byatorp och ända bort till
Tidan i denna fantastiska berättelse där allt börjar." Karl Johan Froh, 41-årig ekonomichef, Hjo"Våra
vänner befinner sig mitt i den brutala medelåldern. Kärlekskranka och desperata. Samtidigt som hotet från
ovan närmar sig. Intrigerna tätnar och tonen blir hårdare. Hur kunde Klåvasten hamna mitt i rampljuset?
Och vad har våra vänner med det att göra?" Anne Gladh, 42-årig smyckessmed, Värsås
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Fjällflygarna AB - Far och Flyg
Regler kring bagagevikt, frivikt, övervikt, specialbagage samt transport av sportutrustning för charterresor
samt endast flyg med Novair och övriga flygbolag.

Far och Flyg i Spanien - sv-se.facebook.com
I Frid & Fröjdh fick vi lära känna bröderna Frid på Solbacken. Den idylliska gården i den lilla socknen
Byatorp, någonstans i Skaraborg. I den berättelsen var ...
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Vi börjar få en ny form av flygrädsla - rädslan för dåligt samvete. Den som flyger får numera vara beredd
på vännernas anklagelse att man ...
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