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BESKRIVNING

Gabriel Mortimer är inte längre den man han en gång var. Han, äktenskapsmotståndaren och flanören, har
nämligen blivit förälskad, gift sig och skaffat ett ordentligt arbete. Motvilligt har han anpassat sig efter
samhällets normer och lever nu det liv han en gång föraktat. Då och då sköljer känslan av besvikelse över
honom och efter en omvälvande tid följer en omvärdering av Gabriels liv.Novellen Med strömmen handlar
om livets stora frågor. Om vår existens, om relationer, kärlek och erotik, och framför allt om våra egna
och omgivningens förväntningar på hur livet ska levas."Den absoluta pärlan i den här Novellix-omgången"
- Tidningen KulturenPå tre dygn hade han icke sovit. Hans tanke hade under dessa sista dagar förföljt ett
enda mål: hur skulle han göra slut på denna ändlösa parentes, som brutit sönder meningen i hans liv?
Novellix ger ut små, snygga böcker i vykortsstorlek med en novell per bok. Både klassiker och nyskrivet -
allt ifrån Virginia Woolf till Håkan Nesser! Samtliga böcker med originalomslag av svenska formgivare,
illustratörer och konstnärer. Novellix-novellerna säljs både styckvis och förpackade i fina presentaskar.
Stora läsupplevelser i ett litet format.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Johan Hakelius: Härliga tider för käringar med strömmen

följa med strömmen översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis.
Bläddra milions ord och fraser på alla språk.

Elektrisk ström - Wikipedia

Gabriel Mortimer är inte längre den man han en gång var. Han, äktenskapsmotståndaren och flanören, har
nämligen blivit förälskad, gift sig och skaffat ett ...

Glasfasader med aluminiumprofiler | Strömmen Trysil AB

LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i
januari 2012. Vi bevakar litteratur med ...
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MED STRÖMMEN

https://www.bo-fi.club/?p=MED%20STR%C3%96MMEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MED%20STR%C3%96MMEN&ln=se
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