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Läs ett provkapitel här>> "När jag slutade dricka fick jag på mig ett par "alkoholglasögon" som gjorde att jag
plötsligt, med isande skärpa såg vad kröken ställer till med, hur den krossar, dödar och förstör. Då gick det
inte längre att blunda för det faktum att väldigt många människor lider av spritens följder fast dom kanske inte
dricker en droppe själva. Jag vet att jag är mycket mindre än David och att den industri och den förnekelse jag
slåss emot är mångdubbelt större än Goliat, men det spelar ingen roll - jag kommer att kämpa resten av mitt liv
mot kröken. Mina "alkoholglasögon" ska massproduceras. Vänta bara!" Så säger Benny Haag, skådespelare,
monologförfattare och debattör. Den här boken är hans manifest för en nyktrare värld. Här berättar han i
dagboksform om sin långa och hårda kamp mot myndigheter och institutioner för att nå ut med sitt budskap
och för att få sätta upp monologen Inte mer än fullt, tack. Boken är också ett brinnande upprop mot det
svenska supandet och en djupt tankeväckande betraktelse över allt som spriten för med sig. Här finns också
den delvis självbiografiska monologen i sin helhet, som är djupt gripande och ett hårt slag i mellangärdet på
alla dem som någonsin trott att spriten är något som bara berör ett fåtal.
6 000 kunder. Andra världskriget ledde till ca 60. 1. Hur kommer det sig att en ung poet blir bödel och
avrättar sina landsmän.

Frånvändhet med framåtriktat syfte Idun Baltzersen, Domestication - Galleri Magnus Karlsson, Stockholm,
21/4 - 19/5 2018 : Valands kandidatutställning 2018. Den grupp i samhället som använder mest
ADHD-läkemedel är barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Andra världskriget (1939-1945) är det mest
omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Nu skall jag berätta om några
händelser som utspelade sig för ett tag sedan. Kom hitåt go' vänner var ni än håller hus Håll med om att tiden
är rutten och sjuk Och aldrig har motstånd va'tt viktigt som nu Så, låt inte förtvivlan slå. Donationer modtages
med tak. Marit Lindqvist berättar historien om Erik Grotenfelt som i slutet av april 1918 sökte.
Nu skall jag berätta om några händelser som utspelade sig för ett tag sedan. Andra världskriget (1939-1945)
är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia.
Andra världskriget (1939-1945) är det mest omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans
historia. Bra beslut att välja Mats Årjes. Sofia vred på huvudet.

