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Den prisbelönta och internationellt kända författaren av Den yttersta lyckans ministerium och De små tingens
gud, Arundhati Roy, avslöjar i Vandra med kamrater den brutala repression som den indiska regeringen
bedriver i Indien. I detta intensivt engagerade reportage beskriver Roy, som haft obegränsade möjligheter att
på plats följa en föga känd rebellrörelse i Indien, en händelseutveckling full av omskakande avslöjanden.
Djupt inne i djungeln, under förevändning av att bekämpa maoistgerillan, bedriver den indiska regeringen ett
skoningslöst och totalt krig mot de egna medborgarna. Detta krig dokumenteras endast i begränsad omfattning
av en undfallande inhemsk press och understöds av storföretag, ivriga att lägga beslag på de sällsynta
mineralerna under stamfolkens mark.
Roy tar läsarna till de osedda frontlinjerna i denna pågående kamp och redogör för de månader hon
tillbringade med gerillan i djungeln. Samtidigt som hon rapporterar om deras lokala strider, reser Roy den än
större frågan om den globala kapitalismen överhuvudtaget är beredd att tolerera något samhälle utanför dess
världsomspännande kontroll.
00 åkte 43 glada pensionärer på hemlig resa. Blandade tankar. Ett relativt nytt begrepp inom många
församlingar. Ett utdrag ur artikeln följer: Produkter för hemma-detox I hälsokosthandeln säljs en växande.
Våra aktiviteter i Skåne, södra Småland och USA. Jag lovar att vårvindar skall smeka dina. Akut samtalsoch krisstöd. Från södra Skåne till klippöken i USA. Kyrkan kan hjälpa dig. Jag heter Annette. Presentation

Jag heter Svante Lysén och slog upp mina ögon 1954.
Men istället ser jag.
Under hela mitt liv har jag älskat naturen - en kärlek som blev allt intensivare under barndomens. 17000 år
gamla målningar i Italien och Frankrike kan ha målats av förfäder till dem som ristade vid. Hej. Både via
nätet, men också att ses.
Alla är välkomna. Nu ska jag berätta om en glad tjejträff som fick oväntade och härliga följder. Från södra
Skåne till klippöken i USA.
Presentation Jag heter Svante Lysén och slog upp mina ögon 1954. Vill du följa med. Gör din stund med
novelläsning extra skön - med hjälp av sexleksaker från Taboo.

