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Spökhistorier, kriminalgåtor, skräckberättelser och skrönor från Öland "Redan som baby togs jag med på
färjorna över till Öland för att träffa släkten. När jag hade fått tänder bjöds jag på min första kroppkaka, och
när jag lärt mig cykla började jag utforska det platta och ljusa landskapet ihop med kompisar. Då och då
stannade jag kvar inomhus länge nog för att lyssna till morfar Ellerts berättelser om äventyr, spöken och
missöden till sjöss." Ur förordet 15 spökhistorier och kriminalgåtor, skräckberättelser och vilda skrönor - alla
med det sägenomspunna Öland som spelplats. I På stort alvar samlar Johan Theorin de kortare berättelser han
genom åren skrivit om Öland, och lägger till flera nya. Novellerna utspelar sig på det öde alvaret, vid kusterna
och ute på den nyckfulla Östersjön. Många av dem har skutskepparen Gerlof Davidsson i huvudrollen, en
gammal bekant från romanerna Skumtimmen, Nattfåk och Blodläge.
Vi möter osaliga döda, kusliga hundar, mordiska svanar, döende arkeologer, vettskrämda turistguider, nakna
ålfiskare och många andra minnesvärda figurer. Novellsamlingen är en fantasifull och underhållande hyllning
till den öländska berättartradition som Johan Theorin själv växte upp med och som utgjort en fruktbar mylla
för hans författarskap. "drivet, förtätat och kusligt. Johan Theorin är väldigt skicklig på att med små medel

skapa en lite gammaldags och lågmäld ryskänsla som är så skönt fri från spekulation. Detta nästan underdrivna
sätt att berätta blir väldigt effektfullt och han känns verkligen som en i sitt slag." Sydsvenska Dagbladet
Köp På stort alvar : berättelser från Öland av Johan Theorin(Isbn: 9789175032030) hos Ord & Bok.
Recension av På stort alvar, Johan Theorin. Gå till mobilversionen av bokus.
På stort alvar. Johan Theorin. Vi alvar är ett gravfält väster om landsvägen i Källa socken med bl a ett stort
antal domarringar, bestående av runda klumpstenar, liggande på tre stenkulor. I På stort alvar.
pokkari, 2013. 1/1/2011 · 15 spökhistorier och kriminalgåtor, skräckberättelser och vilda skrönor – alla med
det sägenomspunna Öland som spelplats. Berättelser från Öland 'Redan som baby togs jag med på färjorna
över till Öland för att träffa släkten. Öland som spelplats. Hinta: 5,40 €. Lähetetään 1‑2 arkipäivässä.
Skuggornas bibliotek är en bokblogg med fokus på litterärt mörker av allehanda slag. känd från tidigare
romaner,. Berättelser från Öland Finns i butik. Kort sagt så kan du spara tusentals kronor.

