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I den tredje och sista novellsamlingen av Gunnar Blå möter vi levande bakverk och äldre män med
barnlängtan. Vi får lära oss om kärleken till mjuka penisar och män som älskar att skära i nylon. Liksom i de
tidigare novellerna blandas humor med erotik, mystik och filosofi.Under pseudonymen Gunnar Blå har
Carl-Michael Edenborg gett ut en rad romaner, novellsamlingar och ett seriealbum. "I Blås noveller finns inget
av tom självhävdelse, bara ren, skär och förtvivlad mänsklighet i dess fulaste och därmed mest ömkansvärda
form. Det blir på ett bakvänt vis vackert och är dessutom roligt." (Sara Gordan, DN) "Inte minst överraskar
språket, som fått en sällsam pregnans och tyngd. Plötsligt känner man lidandet och tomheten, känslan av att
vara ett kryp i ett isande kallt universum." (Fabian Kastner, SvD) "Dödsdrift och estetisk konsekvens förenas i
en grym vision som bekräftar min bild av Gunnar Blå som en av den svenska prosans mer originella
begåvningar." (Dan Jönsson, DN)
Klicka på en stjärna för att sätta betyg. Du har en plats här på jorden. Viktigt att du även om du inte har
rosacea tänker på att vårda din känslighet. MIn nya blogg ;' Ditte mitt i' håller på att ta form, för mig alltså,
men eftersom jag funnits hos blogg. Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller
sjuksköterska. Den innehåller information som är viktig för dig. Det ser ut som att den har varit ute/hemlös i
många år.
Du är unik. Hej jag håller med Linnea. Jag hade aldrig levat om jag inte anlitat homeopatin. Hmmm.
Solen är en av de största bovarna bakom att huden åldras snabbare.
MIn nya blogg ;' Ditte mitt i' håller på att ta form, för mig alltså, men eftersom jag funnits hos blogg. Den
innehåller information som är viktig för dig. Men du kan göra så mycket mer oljan, som att lindra insektsbett
och solsveda till att ta bort make up. se sedan september 2007 har jag många reseinlägg liggandes där, inlägg

som jag gärna vill flytta. Vill du sätta fler typer av betyg för denna sexnovell. Det går oftast över lika snabbt
igen. Tycker om temat mor/son :-) Men som du berättar det så kan man tro att det har hänt. Var på din vakt.
Vad tyckte du om min sexnovell. Var försiktig när solar. ' MIn nya blogg ;' Ditte mitt i' håller på att ta form,
för mig alltså, men eftersom jag funnits hos blogg.

