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Ett revolutionens sköra hjärta.
"De ställer sina kaffekoppar i diskhon.
De lämnar lägenheten. De går mot bilen som väntar i garaget. Förmodligen pratar de om vädret och tittar upp
mot skyn och möts av det starka solljuset. Mannen som följer mamma genom och ut ur livet fattar för en
gångs skull hennes hand och trycker henne mot sig. Han vet vart vägen leder och hon ska följa med honom
dit."
Adam flyttar tillsammans med sina föräldrar in i den nybyggda stadsdelen strax söder om centrum. Deras liv
utspelar sig på liten yta, men den stora politiska världen är ständigt närvarande, om så endast i tanken. Fast
varför är familjens lilla värld så bräcklig? Besöken utifrån går att räkna på ena handens fingrar.

Olyckan är ofrånkomlig. Mormor flyttar in, men också hennes tid är utmätt. Adam förbereder sig på ett alltför

tidigt vuxenliv, genom 1980- och 90-talens Göteborg bär han ett revolutionens sköra hjärta i sina händer.
God natt, oktober är en uppväxtskildring om tillhörighet och försoning, om solidaritet och saknad, men också
om punk, frigörelse och pepitarutiga kjolar.
Läs ett smakprov: http://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789185763337/partner/smakprov
Valle Wigers är född i Halmstad 1976 och uppväxt i Göteborg. God natt, oktober är hans debutroman.
Velkommen til Uteliv i Nordkapp. Våre gjester er fastboende, forretningsreisende og turister. Vi prøver å være
en viktig aktør for befolkningen i Nordkapp. September/oktober er ville, vakre høstmåneder i fjellet. Lei en
leilighet for en uke, sykle, fiske, ri en tur, fotografer moskus, brenn bål, gå på Snøhetta, gå. Vin og sprit- sprit,
sprit - prat, prat, prat! Alkoholen skal alltid diskuteres. For eller imot, kan den unngås og omgås på en
fornuftig måte og ungdommer og. >Oioioi….Her inne var det fristelser!!er første gangen jeg er inne på
bloggen din og jeg ble litt fortryllet må jeg si! Denne kaken din så så utrolig god ut at. God morgen, fine
lesere! Gjett hvem som skal til LONDON i dag da? Nå er det hele 3 år siden sist jeg var der, så det var virkelig
etterlengtet med en tur tilbake. Min matgale verden!. God morgen. Det skal være litt hinder langs veien, ellers
hadde jo veien vært ganske kjedelig.
Lørdag 28. oktober inviteres det til 80-talls-fest i Oslo Spektrum, og blant gjestene på scenen finner vi
selvfølgelig våre to favoritter-jenter i Bobbysocks! Lemosho-ruten, 7 netter på SELVE fotturen. Da har vi lagt
inn en ekstra akklimatiseringsdag. Kjent som den vakreste ruten på fjellet, og nå vår bestselger! Kalender med
uker på norsk, lokal tid i hele verden (verdensur), skolerute, ferier og helligdager, nedtelling, retningsnummer
til utlandet, kart over tidssoner. LinniMeister. Hei kjære leser! Jeg heter Linni Meister og er mor til verdens
beste gutt - Dennis Michael. Jeg jobber som Tv-profil, modell, blogger og er nå ute med.

