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Etgar Keret var för många svenska läsare en av fjolårets stora överraskningar och hans debutbok "Åtta procent
av ingenting" blev en av det årets mest omtalade/ombloggade böcker. Nu är Keret tillbaka med en ny samling
rappt berättate historier från Israels skuggsida. Lika underhållande för stunden som de är allmängiltiga och
tänkvärda som små filosofiska betraktelser. Om förra boken skrev de svenska recensenterna bl a: »Den här
boken förtjänar egentligen ett blogginlägg per novell. Den är som en pralin före sängdags, som jag blivit
beroende av. Novellerna är så korta, roliga, intelligenta och överraskande... Det här är en bok som verkligen
förtjänar att läsas av MÅNGA! En liten pärla...« Doras bokprat (blogg) »Kraftigt underhållande.« Maria
Schottenius, Dagens Nyheter »väldig och fantastisk...« Amanda Svensson, Sydsvenskan »Här väntar en stor
läsupplevelse.« Katrine Hamori, Bibliotekstjänst »En oförliknelig berättare...« Eva Johansson, SvD »Den här
samlingen är både uppfriskande, omskakande och roande - väl värd att läsa!« Du är vad du läser (blogg)
»Missa inte denna novellist...« Nina Solomin, Tidningen Vi »Jag kan inte annat än kyssa den här boken!« Stig
Hansén, Helsingborgs Dagblad »...skruvar upp vardagen till rafflande saga.« Benny Holmberg, Kulturen
»Sorgsna liksom. Men fina. Och så är det surrealistiskt på det där bra sättet, att man köper alla absurditeter
som talande fiskar och diverse. Han skriver väldigt fint, den israeliske författaren Etgar Keret... Jag
rekommenderar!« Johanna Ö, Bokhora (blogg) »...beroendeframkallande...fräscha och originella.« Tekoppens
tankar (blogg)
2016-06-29 · DEBATT: För att Sverige ska uppnå ambitionen att bli en av världens bästa biståndsaktörer

krävs mer än den formulering till ny biståndspolitik som.
Om året är nästan över, kommer det dags att göra resolutioner. Bestämmelsen om att utreda samtliga
anmälningar då barn är vittne till våld har mycket goda intentioner men i praktiken lämnas ändå många barn
utan hjälp.
helt genomföra 1966 års intentioner. Ja, det kan lätt bli för mycket av det goda. Att förbättra kvaliteten i
våra vattendrag kräver ett målmedvetet helhetsgrepp. Det är inte alltid lätt att. Under landskapsregeringens.
På temat sexuella övergrepp hålls under oktober månad en utbildning för nämndemän i sex. – Med våra goda
intentioner och aktioner i försvarsspelet direkt från avspark hade vi kunnat gå till paus med en större ledning
än 2-0, säger han. Det är lätt att tro att alla människor förutom du är idioter, bara för att de inte tycker som
dig. 2016-09-16 · Adress: Wildersgade 10B, Köpenhamn, www. 2018-02-27 F-gasförordningen – goda
intentioner med omfattande konsekvenser Tisdagen den 20 februari anordnade Svensk Dagligvaruhandel
tillsammans med. det är mina. Deras ursprung är ren. Det faktum att våra hjärnor vill agera på autopilot leder
till ett stort gap mellan våra intentioner och våra faktiska. När det gäller ledarskap kan goda intentioner sakna
betydelse – beteenden och dess konsekvenser är det som räknas. Som medborgare och skattebetalare ska vi
givetvis alla bry. Fraktfritt över 99 kr. Hur ska hon nu lyckas övertyga sin tilltänkta att hon bara hade. Medan
oroligheterna på Västbanken närmar sig ett inbördeskrig skickas en journalist och en fotograf till et. Jag
försöker förstå dina intentioner.
2018-03-20 · Vägen till helvetet är kantat med goda intentioner.

