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Alexander Fasth var en mycket framgångsrik författare, innan skrivandet sinade efter flera svåra år där
kriserna avlöste varandra. Nu känner han en ny styrka och beslutar sig för att till slut resa till Madrid och ta
hand om sonen Eriks dödsbo sedan självmordet sju år tidigare.
Madrid är för Alexander en plats där samtiden samsas med intensiva minnen från hans egen studietid där
under tidigt sextiotal. Staden är också scenen för två genomgripande svek.
Alexanders främsta tillgång som författare har alltid varit hans högt uppskruvade fantasi, men när han nu
öppnar dörren till de händelser som han burit inom sig och konsekvenserna av hans roll som far, är det den
som löser upp hans verklighets gränser tills den stora katastrofen tornar upp sig.
Detta är en roman i dialog med litterära konventioner och förväntningar. Strandbergs prosa rör sig från den
precist registrerade reaktionen till det barocka kaos där våra bevekelsegrunder gäckar. Med ett flödande
berättande presenterar Strandberg både en romankaraktär och en författare som ger sig litteraturen i våld.
Fast är Gunnar Strandbergs första roman.
Gunnar Strandberg är uppvuxen i Jakobsberg utanför Stockholm och är verksam som författare, poet och
strateg.

Åpningstider Mandag til Torsdag 06.00 - 22.00 Fredag 06.00 - 20.00 Lørdag 08.00 - 18.
00 Søndag 08.00 - 22.00 Bemannet åpningstid Mandag til Torsdag Utleie Randonnee ski, utleie randonee ski,
leie randonee ski, leie randonnee ski, ATK Race, Hagan Ski, Randonee, Randonnee, Toptur, Rohloff, Kohla,
ski service Oslo. NYHETER; HANNER.
Ch. Kanix Fast Track; Ch.
Gladfoten’s R&B Hunk; Ch. Jacks’r’us Sweet Fairytale Bad Boy; Ch. Knøttelitens Capo Di Tutti Capi;
Knøttelitens. Fast karm gir mulighet for utstrakt bruk av større glassflater og særegne arkitektoniske alternativ.
Personsikkerhet, rømningsvei og mulighet for vask må alltid. IKEA - HAFSLO, Springfjærmadrass, 90x200
cm, fast/beige, , Bonellfjærer gir hele kroppen støtte slik at du kan sove godt hele natten.Designet for å bare
brukes. Elegante glassrekkverk for balkong eller terrasse i høy kvalitet i rustfritt eller aluminium, fast
løpemeterpris, 4 dagers produksjon! Tilbud med en gang! The Fate of the Furious. Dom Toretto og resten av
crewet har trukket seg tilbake for å leve et normalt liv. Besøksadresse: Hausmannsgate 6, 0186 Oslo For gaver
til Leger Uten Grenser, ring tlf: 08898 Innsamlingskonto: 50100547500 epost@legerutengrenser.no

