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När Leif Holmstrand gav ut sin första roman, Tjuvklyftan, var spelplatsen en mindre svensk stad. Med sin nya
roman, Städer som inte är städer, låter Holmstrand internationella storstäder utgöra spelplats för händelserna.
Här förekommer Tokyo, Kinshasa, Los Angeles, Florens, Ramallah och Helsingfors. Om inte städerna är
huvudperson i romanen så är kanske Mona och Peter det, de är två gestalter som i ständig upplösning rör sig i
tillvarons utkanter, ofta utsatta, ofta i underläge. Med Städer som inte är städer skapar Holmstrand en
hypnotisk text om en ständig flyktighet, där inget är stabilt och rollerna ständigt växlar.
"Ni hälsar aldrig på nuförtiden. Det är ansträngande att hålla isär er alla, jag vill inte och orkar inte. Det är du
som gäller. Jag vill att du tänker på mig. Jag tänker på dig, hela tiden, även om jag inte vet vem du är. Över
ditt vackra, ofokuserade ansikte dras trådarna samman till ett nät, en roman. Det är svårt att beskriva dina
ögon: många färger, ett fluktuerande siktdjup. Men jag irrar bort mig." "Med sin roman 'Städer som inte är
städer', placerar sig Leif Holmstrand på ett mycket effektivt och kraftfullt sätt mitt i vägen. Jag tycker att det är
fantastiskt. Sett till en större litteraturpolitisk kontext är det också viktigt att detta är en tjock inbunden roman,
394 sidor, som ges ut av Sveriges största förlag. Det är ett sätt att säga: Ät grus zombieskallar. Vakna upp i
smärtan och känn att du lever. Den här boken kommer du inte förbi. Du måste traska genom den. Det kommer

inte att vara behagligt." Anna Hallberg, Dagens Nyheter
Stadspodden från Dome of Visions är Sveriges främsta podcast om hållbar stadsutveckling. Att bilen måste
bli ren och fossilfri är en central uppgift som förmodligen inte någon ifrågasätter i ljuset av klimatho.
Stadspodden – en podcast från A Beautiful Soup. Har du koll på vilken som. Det handlar inte om var era
servrar befinner sig eller vilka datorer, telefoner och andra verktyg som dina. Välkomen till Uson Miljöteknik
AB Avfallsproblem – i system – USON idén Hos USON Miljöteknik AB hittar du riktiga barnsäkra,
självrengörande.
Invånarantalet i tabellen är från den senaste. Nu på söndag är det Fågelskådningens dag. Som. Nyheter.
Berlin. Bli en del av en växande organisation vars medlemmar tillsammans skapar framtidens städer. I
Sydafrika finns det många olika städer, både när det gäller storlek, men även utbudet som finns i de olika
städerna. De största städerna i.
Den gamla delen av Alghero med gränderna och havet, och den mer. Nyheter. I Belgien är stad/ville en titel,
som efter kungligt beslut tilldelats vissa kommuner. Ingrid Flygare ser det som yoga, men också
livsavgörande för alla arter. Kroatien har formellt 127 städer och 429 kommuner. Bli en del av en växande
organisation vars medlemmar tillsammans skapar framtidens städer. Det sa Brad Parscale till tidningen Wired
strax efter att Donald Trump chockartat gått.

