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Författaren till den moderna klassikern Mitt liv som hund är nu aktuell med en charmig, underhållande och
stundtals mörk berättelse med överraskande vändningar.
Här möter vi den något bedagade kvinnotjusaren Gustav Lav Myr, som varken har inkomst eller bostad och
lever under myndigheternas radar. Ändå bor han i en tjusig men nästan tom våning i Lärkstaden och verkar
som självutnämnd god man åt äldre välbeställda damer.
Allt förändras då en bestämd kvinna ringer på dörren och kräver att få träffa lägenhetens innehavare.
Eftersom änkan ifråga ligger i frysboxen blir Gustavs tidigare så bekväma liv snabbt en salig röra. För att få
tillvaron på rätt kurs sätter han sig på tåget till Skåne. Tågresan blir en oförglömlig och innehållsrik strapats,
och Gustavs liv blir bara än mer urspårat.
Pressröster om boken:
»Reidar Jönsson bjuder på läsäventyr ... Vad Reidar Jönsson åstadkommit är en berättelse som tycks skakad
ur François Rabelais omfångsfulla mantel, en rövarhistoria med många poänger, en del käftsmällar och

reflektioner över det omgivande samhällets inte alltid väntade eller begripliga påfund. Reidar Jönsson är en
driven berättare och dramaturg,En god man är en lustfyllt dråplig berättelse, som ibland verkar tillkommen på
speed, en bok som gjord för lata solskensdagar i hängmattan...
«Dala-demokraten
»Reidar Jönsson är mest känd förMitt liv som hund och har nu hittat tillbaka till lite av sin varma och kluriga
fyndighet.«Magasinet Tara
»Talangfullt.«Bibliotekstjänst
»En lättläst och tänkvärd bok ... karaktärerna är färgstarka och originella ... språket är levande.«Ewelinas
bokblogg
Du er god nok. Nettstedet kan brukes på skolen eller i fritida.
Det er for barn og unge, 10-13 år, over hele landet Redaksjonen er 7.klassinger i Bodø og i. NB: FLYTTING.
Vi er flyttet til Sandviksveien 62G. De fleste hverdager og hver helg holder vi kurs. Det er derfor ofte ikke
mulig å svare på telefonen. For mange voksne i skolen er også tilnærming og metode en utfordring. Det er
mange hensyn som må tas og mange feller å gå i. Det er ikke alltid gitt at man når. Med sjømat kan du lage
masse god og enkel mat som alle i familien liker. Involver barna dine i matlagingen og la de få være med å
bestemme meny og ingredienser. Jeg skal ikke våge meg dypt inn i dette emnet - ennå i alle fall. En liten
kommentar her: Du søkte (Googlet) ordet "kollega" og fant forskjellige definisjoner av.
Takk til alle som deltok i Rola Turnfest 2017! mai 22, 2017. Rola turnfest 2017 ble vellykket på alle måter.
En stor takk til utøvere, trenere, dommere, lagledere. Nettleseren din er for gammel for å kunne vise siden vår.
Vi anbefaler at du oppgraderer til en nyere. Her er en liste over anbefalte nettlesere: (klikk. I denne korte
dokumentaren får du et eksempel på hvordan man kan leve husmenighet i hverdagen. Velkommen til Uteliv i
Nordkapp. Våre gjester er fastboende, forretningsreisende og turister. Vi prøver å være en viktig aktør for
befolkningen i Nordkapp. God Tur.
Gavekort 1000. 1000,-

