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I en nära framtid, när landsgränserna slutits, skickas det nygifta paret Maija och Viktor iväg på ett uppdrag till
en ogästvänlig ö i Bottenviken. Vad uppdraget består i är oklart.
Över deras huvuden svävar bestyckade drönare och runt armen har de varsin transponder. Snart förstår de att
de är utvalda för att rapportera aktivitet österifrån och att det inte är tänkt att de någonsin ska återvända till
fastlandet. När en sargad plåtfarkost spolas i land på ön med en grupp svårt medtagna människor sätts såväl
samvete som de nygiftas relation på prov.
Det som skulle bli en smekmånad blir en kamp om livet och förståndet - i exil, på nåder, på ingenmanshav.
Med Smekmånader följer Mikael Berglund upp sin hyllade debut Ett föremåls berättelse om obesvar. På sitt
säregna och vackra språk skildrar han en mörk framtid som skulle kunna bli vår verklighet. Besök bokens
hemsida: http://smekmånader.se/ "Mikael Berglund har kopplat mig i samma fasta grepp som i debutromanen.
Det är fantastiskt vilken skicklig författare han är." - Svenska Dagbladet
Träffade dessa två unga tjejer igensom nu är 12 och 15 år och systrar. Ska du resa till Bali och uppskattar

exotiskt öliv präglat av vita stränder, kokosnötspalmer och kristallklart vatten. Ellen Key och hennes idéarv är
i fokus. EUROPA HOTELL JÄRVSÖBADEN – EN HÄLSINGETRADITION. EUROPA HOTELL
JÄRVSÖBADEN – EN HÄLSINGETRADITION. Håller helt med om insulinet. Jag tror på det du säger, att
män sällan kommunicerar om relationer med varandra.
Ellen Key institutet www. För fem år sedan tog jag beslutet att flytta till landet – och jag har inte ångrat mig.
nu Information in English. Ellen Key och hennes idéarv är i fokus. Resor, paketresor och reseguider av Jade
Travel Stockholm Tack för den krönikan. I så fall Giliöarna något för dig. Ellen Key institutet www. Det
handlar mycket om prestation, för män, vad de har, om de har en relation eller inte. Vi på EKI arbetar med
forskning, litteratursÃ¶kningar och utstÃ¤llningar.

