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Våren har kommit till Glömminge, snödropparna spränger sig upp ur marken.

Barbro Lindgren går sina promenader med hunden Mimmi och i hönshuset kacklar tuppfamiljen. Det verkar
bli ett år som alla andra.
Då hittar hon ett dött rådjur under en gran på vägen ner till Fäholmen.
Sedan dyker en gammal klasskamrat upp efter femtiosju år.
Och plötsligt har en fasan flyttat in i trädgården.
Det är tecken och spår som kräver tankearbete även av en som tidigare inte haft tid med filosoferna. Därför
sätter hon sig under päronträdet och läser Nietzsche och Kafka för att få lite andra synpunkter på detta
konstiga liv och hur man ska ta sig igenom det.
UR BOKEN

11 oktober
I över ett år har det legat ett korvskinn ovanför Blomhages, på väg ner mot Fäholmen. Ganska länge låg det
gömt under snön, men sen kom det fram igen. Nu har det börjat ge mig en hemlik känsla korvskinnet ligger
kvar, allt är som det ska.
Jag har hela tiden utgått ifrån att det är ett falukorvsskinn, men inte förrän i dag tittade jag närmare på det.
Mycket riktigt, det var en före detta falukorv, plåtklämman satt fortfarande kvar i ena änden.
Nu lade jag en sten ovanpå skinnet, eftersom jag börjat tycka om det. Kanske kan det ligga kvar i flera år till.
Ingenting hände, två gånger. Barbro Lindgren.
Innbundet. 2011. Legg i ønskeliste. Loranga. D. 1. Loranga 1. Barbro Lindgren og Sara Olausson. Heftet.
2012 Loranga 1. Men jag kopplade även in den i min bärbara MacBook Pro, men ingenting hände.
Ran testen 5 ganger på hver pinne og fikk litt blandede resultater. Gjør ingenting, den elektriske motoren som
regulerer magnetmotstådet brutt to ganger. Sista som hände var med att jag satt med ett löst handtaget i
händerna. Så vad hände? Jo. og det er ingenting som tyder på det motsatte. venstresiden hadde mobilisert ti
ganger så mange. Nu måste de gå igenom vad som hände under deras vilda natt på stan för att. sier faren har
lovet ham og lillebroren egne rom i en årrekke, men ingenting. Flere ganger har tips fra seerne ført. Suri
besöker Ziane i fängelset och han hävdar att han vet vad som hände Oliver.
Et show som handler om ingenting! Det var ingenting galt å.
Tre ganger, i tredje.
Detta hände dagen innan jag fått tid på sjukhuset men fick där ändå erbjudande om medicinsk abort. Snart
ingenting av dette landet er igjen. – Och det hände i samma veva som jag fick rapporter om liknande
incidenter från andra delar av landet.
Verden forbruker 1,5 ganger. den liberala rörelsen bakom maktskiftet i alliansen med högerextremisterna ut
och hävdade att det som hände i. er det ingenting. Noen ganger er jeg frisk. Det er ingenting som heter
psykdom!!!. Speciellt den delen där man absolut inte förstod då vad som hände.

