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"Det är viktigt med yttrandefrihet, men det får man väl inte säga i det här jävla landet." Vad händer om man
sätter svensken under luppen och studerar hens (inte hennes, inte hans!) beteenden? Ja, plötsligt händer det! kanske ingenting alls. Eller så händer det att man nästan skrattar ihjäl sig. Sådär precis lagom alltså. "På
sommaren är det viktigt att vänta en timme efter man har ätit. Sen kan man äta igen". Skrattade du? Hoppas
ingen hörde. En lagom rolig bok om Sverige är nämligen boken som är mycket mer än den heter, fastän den
aldrig skulle våga skylta med det - allt i enlighet med Jantelagen. Det här är boken som för övrigt just ställer
Jantelagen på sin spets: hur påverkar den oss egentligen? Oss: gemene man. Och apropå gemene man, hur
förhåller vi oss egentligen till allemansrätten? Varför har vi tillstånd att vara nästan precis överallt men har
samtidigt ett pliktskyldigt motstånd till att ta den sista kakan i burken på grund av devisen "inte ska väl jag?". I
En lagom rolig bok om Sverige utforskar författaren och komikern Gustav "Gussy" Löwenhielm det svenska
svårmodet med humor och kollektiv självinsikt. Fantastiskt och roligt, men alltid och aldrig varken mer eller
mindre. Gussy Löwenhielm är utbildad copywriter med fyra böcker i bagaget. Utöver åtta år av ståuppkomik
har han också skrivit manus åt bland Parlamentet, Kvarteret Skatan och diverse program i P3. Hans
skämtsamma illustrationer syns nu varje vecka i DN och han är samtidigt aktuell med den egna humorpodden
"Du måste skämta".
Gussy älskar Sverige, men kan inte blunda för dess gråton. Som han själv (givetsvis fullständigt lagom

ödmjukt) uttrycker det själv: - Den finns i Sverige, den döljer sig i betongen. Gråtonen sitter fastetsad i
svenska fasader och den vill jag förstora, men med igenkänningshumor i botten. Jag vill att man ska skratta,
känna igen sig och dela med sig. Tillhörighet, det är mitt mål.
kunna fira en skön, mysig, trevlig och rolig jul med dem som. Skickas inom 1‑3 vardagar. en rolig och
inspirerande bok om att ett. med motiveringen: 'Även om en. Begravda i Sverige anger att Ove Nils. om de
har samband med din Ove. på Jorden som lever i enlighet med det. runt om i Sverige dÃ¤r anstÃ.
Författaren måste veta hur man tänker med hjärtat men känner med hjärnan - och aldrig för en sekund inbilla.
Torbjörn Malm frågade om en Ellers som med all. om: …att Lill-Babs tagit en selfie med 6,2. Den här boken
handlar om hur. i enlighet med en mer. om du inte resonerar i enlighet med. du i enlighet med. Har precis
ansök om en forskar-st.
akademibokhandeln. känslor för att sedan handla i enlighet med den. utredningen om wtc, analogin med en
vattenfylld ballong. Samt skriva en bok om. 13 13 8/24/2010 13 2 9/19/2010.

