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Den ständigt aktuelle skådespelaren, dramatikern och författaren Jonas Karlsson gör nu efterlängtad comeback
som Novellix-författare. I den nya novellenIngenting 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 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.
25 ÅR I BOX (9CD + DVD) Platekompaniet; Other; Konserter.
Jun 18 Bio Oskar Oskarström, Sweden Billetter Rsvp; Feb 16 Garage Bergen, Norway Billetter Rsvp Thea
Stabell hadde eventyrlig suksess med Babettes gjestebud. Nå er hun endelig tilbake med en ny forestilling,
hvor temaet alderdom utforskes med sinne, respe Ingenting ble startet i Sandnes i 1989, i 1991 gav bandet ut
sitt første album, og har etter det gitt ut hele åtte plater, bandet har solgt 120.000 CD-er totalt og. ingenting rik,
ingenting kjekk, ingenting spennende, men sin egen blogg det har han.
"Ingenting" av Janne Teller - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell
hva. Ingenting Som en ubesvart highfive. Som universet før The Big Bang. Slik er ingenting – den perfekte
gaven til dem som har alt og ikke ønsker seg noen ting! Trenger du et godt sitat? På Siterte sitater finner du
sitater og ordtak om ingenting og mer enn 1150 andre emner.
Informasjon og diskografi for Ingenting. Rockegruppe fra Sandnes, dannet på slutten av 80-tallet. De
debuterte med selvtitulert plate i 1991. Beklager, denne varen er for øyeblikket ikke tilgjengelig for bestilling.
Legg inn e-postadressen din hvis du vil holdes oppdatert på endringer i bestillingsstatus. UNDER RADAREN:
Den store diskusjonen om ingenting, og en gammel FM-radio.

