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Fem livsöden snuddar vid varandra och tar en ny vändning Personerna i Jan Henrik Swahns nya roman
vandrar men vet egentligen inte vart de är på väg. Cecilia, ensamstående mor till en pojke som inte pratar,
längtar efter någon som kan få henne att skratta igen. Emil lämnar allt oftare den lägenhet han vet att han
kommer att bli vräkt ifrån. En dag blir han vittne till en olycka och hamnar i kvinnligt sällskap. Martha är på
flykt från en förlorad kärlek och letar efter en saknad far. Edit har länge levt innesluten i sig själv men när hon
möter Nils, en annan inbiten solitär som följt i hennes spår, kastar kärleken omkull hennes invanda rutiner.
Samtligas livshistorier snuddar vid varandra och tar en ny vändning efter ett möte med en gammal buss och
dess chaufför. Vandrarna är en egensinnig samtidsroman. Med sin roande och oroande humor skildrar Jan
Henrik Swahn några människor som tappat rytmen i sina liv men finner fram till nya och oväntade
möjligheter. Omslagsformgivare:Johan Petterson
Plats: Start och mål vid Icebug HQ, Fabriksstråket 35, Jonsered. Helsingborg 27 mars 2018 20:28 ”Vi
nattvandrar för att vi älskar våra bostadsområden” Trots flera uppmärksammade våldsbrott i området den
senaste tiden känner sig många boende fortfarande trygga - men saker och ting kan ändå bli bättre. Vandrarna.
Helsingborg 27 mars 2018 20:28 ”Vi nattvandrar för att vi älskar våra bostadsområden” Trots flera

uppmärksammade våldsbrott i området den senaste tiden känner sig många boende fortfarande trygga - men
saker och ting kan ändå bli bättre. Konstverken är utformade på ett sådant sätt att det via en aktiv handling från
vandrarna uppstår ljud. Sommar i Idre. B.
Klangvägen vintertid. Vissa stationer ligger mycket tillgängligt och kan nås med bil medan andra nås via
härliga vandringar, skidturer, snövessla eller skoter. HISTORIEN OM DALKARLSVÄGEN (For English,
see bottom) Dalfolkets arbetsvandringar Dalarnas självägande bönder har så långt man kan minnas behövt en
utkomst vid sidan av jorden; vid varje arvskifte blev bondens ägor mindre och räckte till slut inte till för att
föda familjen. Gratis att använda. Gratis att använda. Det finns många naturväsen det har talats om genom
tiderna i folktraditionen och berättats historier och skrivits sagor om. Konstverken är utformade på ett sådant
sätt att det via en aktiv handling från vandrarna uppstår ljud. Helsingborg 27 mars 2018 20:28 ”Vi nattvandrar
för att vi älskar våra bostadsområden” Trots flera uppmärksammade våldsbrott i området den senaste tiden
känner sig många boende fortfarande trygga - men saker och ting kan ändå bli bättre. HISTORIEN OM
DALKARLSVÄGEN (For English, see bottom) Dalfolkets arbetsvandringar Dalarnas självägande bönder har
så långt man kan minnas behövt en utkomst vid sidan av jorden; vid varje arvskifte blev bondens ägor mindre
och räckte till slut inte till för att föda familjen.
Klangvägen vintertid. Idre är en känd vintersportort med flera stora skidanläggningar i fjällen kring
samhället och ska du boka hotell rekommenderar vi detta. STF Jämtlandsfjällen består av fjällstationerna
Storulvån, Blåhammaren, Sylarna och Helags samt ett antal fjällstugor.

