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"Jag har så satans roligt när jag läser. Söta fredag är en imponerande humoristisk och vass debut!" Borås
Tidning
"Oavbrutet underbara Söta fredag" Göteborgs-Posten
"Smart och salt" Aftonbladet
Stockholm, en het fredag i augusti: en misslyckad it-entreprenör hittar sig själv på ett fotografi från en plats
han aldrig besökt.
En tevedrottning ser sig i spegeln och ryser. En polis har lite otur. Det är en vanlig dag med ovanliga
konsekvenser som vår berättare Max ett par månader efteråt försöker fånga in och berätta om för Tobbe, som
ligger halvt sönderslagen på ett sjukhus. Det handlar om knarkande trollkarlar, perfekta applåder och
försenade skratt, och om tiden: den som passerat och den som knackar på, minuterna man inte blir av med och
minuterna som aldrig kommer. Och det handlar om en febrig huvudstad i början av ett nytt millennium.
Söta fredag är Ia Genbergs debutroman.
sjekk den kvitteringen! Handlet for over 90.000 på butikk i Stavanger camilla (12) snakket med bieber: – Først

spilte han litt, så åpnet han vinduet Bandet, som er blitt kalt det nye Klovner i Kamp, har siden sin første
konsert på Slottsfjellfestivalen turnert både her til lands og hos söta bror, og fått ry. Jeg kommer fra en
samlefamilie, av og til er det et ork med alt rotet, men andre ganger er det morsomt å finne igjen gamle ting.
Da jeg kikket gjennom gamle. Helseminister Bent Høie finner de siste dagers TV 2-avsløringer om bruken av
IQ-tester, som ikke er tilstrekkelig kvalitetssikret for bruk på norske. kjemper mot tabuet rundt Crohns og
utlagt tarm: – Læreren nektet meg å gå på do, og da gikk det jo galt i klasserommet da Jarand Ekeland Arnøy
(Fana GK) endte på fjerdeplass i årets første Nordic League-turnering på skandinavisk jord – Bravo Tours
Open.
FREDAG 8 JUNI SLIPPES MITT NYE ALBUM «SOMMERSANGEREN», MEN ALLEREDE NÅ KAN
DU HØRE ALBUMET EKSKLUSIVT HOS WiMP + høre meg fortelle om det nye albumet.
Ukens anbefalte Topp 10 live låter! I Denne nye spennende serien vil vi her på Rockman hver uke fremover
gi deg vår anbefalte spilleliste over ukens topp 10 live. Marte Svenkerud har holdt på med hest hele livet, og er
en av dressurrytterne som har startet under AEG i år. Hun holder til daglig til på Nittedal. beate Telemark,
Norway Jeg er 40 år, og jobber som pedagog. Jeg er gift og har to barn på 14 og 8 år.
Vis hele profilen min

