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En borgerlig regering på fallrepet, en välfärdsskandal utan motsvarighet i svensk historia och en gryende
revolution i Söderort. Vinden blåser åt vänster, men är seglen i ordning?
Gröna gården är berättelsen om den unge Albin Öhrn, som lämnar en lovande yrkeskarriär för att söka ny
mening i politiken. Till en början går det lysande, men efter ett tag visar sig maktens korridorer vara något av
en velodrom.

Det är också en berättelse om en tid och en värld som ibland är snubblande lik vår egen. Där steget är kort
mellan rätt och fel, men där de flesta ändå lyckas befinna sig i gråzonen.
*

Viktor Barth-Kron är journalist påDagens Nyheter.Gröna Gården är hans debutroman.
*
Årets roligaste läsning hittills! Viktor Barth-Krons politiska, mediala satir var en så kallad "fnissfest". Bra,
Viktor!
Alex Schulman
Har fnissande läst Viktor Barth-Krons Gröna gården.
En hel del igenkänning och roliga iakttagelser av tidstypiska fenomen.
Göran Hägglund, f.d. partiledare KD
Initierat och fartfyllt om politiskt spel, maktoch media. Och jag misstänker att många i politiker- och
medievärlden kommer att känna igen sig ...
Carolina Neurath, författare och journalist
Jag ligger först raklång av skratt för en roligare bok har jag inte läst sen Steven Fry men sedan griper allvaret
in. Detta är en skarp och nödvändig kritik av vår tid. Läs den!
Daniel Suhonen, författare och debattör
Alle ingredienser til det moderne kjøkken. Kjøkkenet er hjemmets hjerte. Kombiner både design og
funksjonalitet med det siste fra Iittala, Hackman, Georg Jensen. Marcus & Martinus gjorde et inntektshopp på
hele 630 prosent i 2015. 2016 blir enda bedre. First Hotels er en ledende skandinavisk hotellkjede med hoteller
på utvalgte destinasjoner i Sverige, Norge og Danmark. Book online i dag. Storbyferie Svenskene tar et
oppgjør med viking-mytene i sitt nye museum Kutt brokkolien i buketter og rødløk i små biter, blandes i en
bolle sammen med solsikkefrø, rosiner og bacon som er kuttet i små biter. Bland sammen crème. rett og vrang
Velkommen innom til bloggen min! Jeg har alltid vært glad i å lage noe med hender og hode. Mamma til 4,
mormor til 4, farmor til 2, gift - glad i. Apropos dårlige og gode dager, så må jeg nesten fortelle om
gårsdagens store debatt. I går lanserte nemlig Emmelines eldste datter en helt ny teori om at hun var. Neimen
god kveld kjære blogglandia. Dette var jammen meg lenge siden. Altfor lenge ser jeg. Men slik går no dagane.
Et nytt år er godt i gang, og jeg sitter da.

