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Sotare är den yrkeskår som skyddar våra hus från att brinna upp och ser till att frisk luft tränger igenom
skorstenarna och in i alla skrymslen och vrår. Ian Wachtmeister ser sig själv som Sveriges sotare den som inte
är rädd när han klättrar på taken, den som vågar säga det som andra inte vågar säga och den som ger ny frisk
luft till vår debatt.
Med boken Sotarna är Ian Wachtmeister tillbaka som författare, mer personlig och rak än någonsin. Här finns
aldrig tidigare berättade historier ur hans spännande och brokiga liv, kryddade med fritänkarens ocensurerade
sanningar. Boken rymmer såväl skandaler från näringslivet som romantiska skildringar från herrgårdslivet
under andra världskriget. Nutida politiker, myndigheter och medier granskas med obarmhärtig skärpa,
samtidigt som personliga anekdoter och reseupplevelser skildras med en hjärtlig värme en sida av Ian som de
flesta inte känner till.
Några kommer att bli förbannande. Andra kommer att uppskatta att det finns någon som vågar säga vad han
tycker. Och ingen kommer att lämnas oberörd!
Ian Wachtmeister, född 1932, är företagare, debattör, politiker och författare, känd för sitt karaktäristiska sätt

att varva erfarenhet och kunskap med en stor portion humor.
Praha er full av eventyrlignende steder. Byens skjønnhet får selv den mest uinteresserte reisende til å stoppe
og ta bilder. Byen er fysisk sett delt i to av elven.
Rossiya - svyashchennaya nasha derzhava, Rossiya - lyubimaya nasha strana. Moguchaya volya, velikaya
slava - Tvoyo dostoyanye na vse vremena! Chorus: Reise til Praha? Bli kjent med denne vakre, interessante
byen – som er en av Europas mest romantiske. Bestill fly og hotell på apollo.no Offentlig transport
Informasjon: gratis telefon (+420) 800 191 817 – Buss fra flyplassen til sentrum – last ned PDF. Transport til
bysentrum Skal Norge opprettholde sin posisjon som verdens ledende produsent av oppdrettslaks må vi gå
foran også når det gjelder utvikling av etiske og innovative. Stranda Booking utleie av hytter på Stranda
Feriesenter, Strandafjellet og Fjellsetra. ligger nær, Ålesund, Geiranger, Stryn, Trollstigen, Øye. Strand Rederi
er et familieid fiskebåtrederi som i hovedsak driver fiskeri innenfor hvitfisk og pelagisk. Rederiet har i dag 2
frysetrålere og 2 Brukernavn: Passord: Spørsmål angående pålogging kan rettes til nk@strandunikorn.no. Før
på produsentnummer/kundenummer ved henvendelse til Strand Unikorn.

