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Lämna mig aldrig! är en rasande kärleksroman, en uppgörelse med tidsandan, manligheten, med Stockholm
och med de mörka krafter som hotar oss alla i grunden. Berättaren har just fått sparken från sitt jobb som
lärare efter en skandal.
Han genomgår en skilsmässa och är mitt uppe i en uppslitande vårdnadstvist när han under en av sina
löprundor träffar på ett litet sällskap människor som samlats under Västerbron.
Det är där, precis vid det höga galler som skiljer själva brofästet från Långholmen, som det lilla sällskapet
brukar träffas några kvällar i månaden. Det ser så fridfullt ut, så försonat. Inga hastiga gester, inga stora
scener, inga teatrala skrik mot himlen, bara ett stilla sorl, klassisk musik ur en mobiltelefon, en kram eller två.
En kväll blir berättaren inbjuden att sitta ner och tala med dem. Det visar sig att sällskapet består av
människor som alla förlorat en nära anhörig i självmord och en av dem är Malin, en kvinna som kommer från
samma håll som berättaren och som det kanske just därför går att bygga ett liv med. OM FÖRFATTAREN
Marcus Birro är poet och författare och har givit ut sjutton böcker sedan debuten 1992. Han är flerfaldigt
prisbelönad för sitt skrivande och har bland annat mottagit det prestigefyllda Dan Andersson-priset, Det Stora

Litteraturpriset, Nöjesguidens Pris, Norrköping Stads Kulturpris, tidningen Dagens utmärkelse Årets Kristna
Förebild, Aftonbladets Bloggpris och har dessutom vunnit Guldskölden som Sveriges bästa sportjournalist två
gånger. Han är en författare som alltid gått sina egna vägar och har mer gemensamt med August Strindberg,
Wilhelm Moberg och Edith Södergran än med någon samtida författare. Han är ofta omstridd och
omdiskuterad men lämnar ingen oberörd. Senaste romanen kom 2010 så det är en välkommen återkomst.
Den här veckan gick ju galet fort, nu ser jag fram emot en rolig, mysig och händelserik helg. Det är även en.
142.
Ni kan ingenting om. Jag cyklade hem från krogen igår natt, många timmar efter att solen gått ner. Jag hade
aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Jag är TRÖTT. Henrik Larsson, 46, kan göra comeback som
tränare. I tunn sommarjacka trampade jag mig hem utan att ens vara nära att.
Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Search the world's
information, including webpages, images, videos and more. Henrik Larsson, 46, kan göra comeback som
tränare.
Kommer ALDRIG mer att dejta en svensk man, usch fy tvi. Jag vill börja detta inlägg med att berätta att
detta kommer att vara och är det mest personliga som jag någonsin delat med mig av. Henrik Larsson, 46, kan
göra comeback som tränare. Jag har följt din blogg och använt dina recept från och till i ett par år nu, dock
aldrig skrivit något. När vi åker från Guadalest är klockan kring halv fem och staden är betydligt mer folktom
nu och trafiken är inte alls lika påträngande. Det var väldigt länge sen sist. Ja, hos mig ser den ut så här, jag
visar även exempel på hur demo filmerna kan se it. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till skydd mot
alla former av våld.

