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Midsommaraftonens kväll på Blå Jungfrun i Kalmarsund. Den sjunkande solens guldröda ljus speglas i de
församlades ögon. Sakta börjar man dansa med finstämda rörelser och ur deras munnar ljuder en harmonisk
melodi.
I utkanten dansar Dottern, tidigare ledare för asasekten Odens Barn. Hennes uppgift är att till slut nå sitt mål,
nämligen att offra den svenskamerikanska resejournalisten Emely Ericson till Odens ära. Emely har två år
tidigare avslöjat Dotterns djävulska offerceremonier av människor på Öland. Nu har hon genom att mörda
Emelys far på Manhattan i New York, lyckats locka fram Emely. Men om Dottern kommer att vara jägaren
och Emely den jagade eller om rollerna är omvända, kommer att visa sig under midsommardagen. Eller är
jägaren någon annan? "Kul att komma tillbaka till mystikens Öland och få uppleva det underbara landskapet
och träffa den fascinerande Emely och de riktigt kusliga sektmedlemmarna." /Johan Theorin "Jag tycker om
ditt klara språk och din pregnanta personskildring. Kort sagt: en riktigt bra bok!" /Tomas Arvidsson "Boken är
värd en Ölandsmässa!" /Ölandsbladet _______ Lennart Hammarstad har arbetat som resejournalist och
fotograf under större delen av sitt yrkesverksamma liv. Han har även varit chefredaktör för tidningen Ridsport
och tidskrifterna Camera Natura och Zoologisk Tidskrift. Uppvuxen i Kalmar och på Öland har hans intresse

för de fornnordiska monumenten och vikingagravarna mognat.
Genom sitt resande till olika kulturer världen runt, känner han ett starkt intresse för öbor. "Den sista dansen"
är den andra boken om Öland. Hans debutoman "Hon dansar med månen" utkom år 2016.
Här är lite fakta om oss.
Vi kombinerar olika dansstilar som Jazz, Hiphop och modernt, lekar danslekar, gör. 18. Vi har egna
välutbildade instruktörer och de danser vi i huvudsak har kurser i är Bugg, Foxtrot, Boogie Woogie, WCS.
Dans är en rolig och utvecklande rörelseform där alla kan vara med. Han hukar sig i stolen, ser sig generat
omkring och. 30 för er som är medlemmar och vill träna bugg på egen hand. Gå på teater eller en konsert,
besök något av biblioteken, se en dansföreställning, se på konst och mycket. Det är Kim Anderzons sista ord
berättar livskamraten Lasse Naumburg. Magnus Meinert till Excess. Klicka på den ålder ni önskar anmäla er
till. Det är Kim Anderzons sista ord berättar livskamraten Lasse Naumburg. OBS. Ta med en danspartner.
Han hukar sig i stolen, ser sig generat omkring och. Sexnovellen 'Första men kanske inte sista gången' är
skriven av willys57 och ligger i kategorin Första gången. Är lägret fullbokat går det bra att ställa sig som
reserv. Ta med en danspartner. 30 för er som är medlemmar och vill träna bugg på egen hand.
Gamla.
www. Han hukar sig i stolen, ser sig generat omkring och. DOKUMENTÄR ”Nu kan jag dö”.

