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"Min favorit blir novellen Tåget som utspelar sig på en järnvägsstation i väntan på ett tåg.
Frågor om trohet, tillit och flykt blir så tillspetsade inuti den stumhet som råder, att man vill plocka ut
personerna ur berättelsen och ruska om dem." Britta Stenberg, Norran Jag ville skriva några rader som skulle
betyda något. Jag ville skriva några rader som jag skulle läsa om några veckor och tänka: det var väl bra sagt,
det kanske kan vara början på en berättelse. Jag hade en tanke om att utgå från ordet vänstertrafik , att använda
det som en slags symbol för var jag befann mig i livet just nu [ ] att det trots allt fortfarande gick vidare, det
gällde bara att vänja sig, att försöka lära sig se på saker ur ett annat, nytt perspektiv. (ur Hanmer Springs)
Oavsett om novellerna i Vänstertrafik utspelar sig under en höstmarknad i norra Sverige, utanför en busstation
i Finland eller kanske på en kall sandstrand på Nya Zeeland har de en sak gemensamt: de kretsar alla kring de
där ögonblicken som på ett eller annat sätt kommer att förändra människornas liv. Livet kan rämna men
livsmening kan också skapas på nytt.
Den har ofta kraftiga bromsar. Bild publicerad 2010-12-10, Ulf Stenberg. Huvudstad: Dublin. Transport i
Dublin HyrBil: Irlands vägnät omfattas främst av mindre vägar och med motorvägar mellan Dublin och Cork
samt runt dessa städer. se. Transport i Dublin HyrBil: Irlands vägnät omfattas främst av mindre vägar och

med motorvägar mellan Dublin och Cork samt runt dessa städer. Ta körkort med intensivkurs på två veckor.
se. Snabbfakta Republiken Irland. Den har ofta kraftiga bromsar. Fakta och information om den tropiska
paradisön Sri Lanka Räkna ut flygtiden till hela världen hos Flygtid. Höger- och vänstertrafik är de
konventioner som innebär att fordon ska framföras på en viss sida av vägen, höger eller vänster sida, beroende
på i vilket.
Resor till sol och bad där allt är inkluderat, ät och drick så mycket du orkar till rabatterade priser. Försiktig
förnyelse av Opels framgångsrika lill-suv har resulterat i en proper och trevlig bil – men vart tog autobromsen
vägen. Thailändarna använder vänstertrafik vilket många av oss. Stockholms Spårvägsmuseum vid
Danvikstull berättar lokaltrafikens historia – och mycket mer. En spårvagn är ett fordon för trafik på spårväg.

