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Detta hjärta av sten skulle det kunna rena blod?
Nej, ingen som kommer till Stureplans hjärtformade triangel väntar sig att man skall gå ut därifrån med
friskare hy eller klarare ögon.
Denna öppning i Stockholms kompakta kvartersvärld växlar utan renande avsikter ut folk och fordon mellan
stadsdelarna genom tjocka pulsådror. En ström pumpas norrut mot Östermalms pensionärsfästen, denna
Stockholms första sängkammarstadsdel, som här nere har en port mot stadens levande delar, de som lever med
andan i halsen och ögonen vidöppna. Avskild från det Stockholm som nattetid glor med neonpupiller, ligger
här mot norr en stadsdel med ögonhålorna dolda bakom diskretionens gardiner. Här vänder anonyma, skavda
fasader sina åldersfårade anleten mot breda alléer och tomma gator.
*
Så inleds Johan Arosens släktsaga. Det är Stockholm på trettiotalet. Citatet introducerar den
undergångsstämning som dikteras av Johans dödstankar och livsångest som virvlar runt i hans livliga intellekt.
Läsaren blir väl förberedd på den dramatik som väntar huvudpersonen när han anmäler sig som frivillig till

finska vinterkriget, och kulminerar i snön vid Märkäjärvi i finska Lappland.

Rolf Moberg (1918) är född i Skellefteå, uppväxt i Landskrona och Stockholm. Jur kand 1937, advokatpraktik
i Piteå och Stockholm 1947-84.
Debuterade 1942 på Bonniers med diktsamlingen I förvårens frost. Senare kom ytterligare en diktsamling
samt ett par juridiska handböcker. Har översatt Nelly Sachs samlade lyrik som gavs ut 2001 av MånPocket.
Romanen Flyktens fånge påbörjades 1943 efter författarens hemkomst från tiden som frivillig i finska
vinterkriget.
Men flukten blir oppdaget. Nitten år gamle Signe tas til fange og føres til bandeleiren. Her lærer hun fort at
hun er tiltenkt en skjebne verre enn døden. Vaktene filmet komisk fangeflukt. Flukten fra fengselet ble alt
annet enn enkelt. 1 år siden Populært n å Vis mer. 1 01:26. Flukten fra rettsmøtet i tinghuset i Sandvika var
med andre ord planlagt. Russeren ble fremstilt for varetektsfengsling i forbindelse med en. FLUKTEN.
Drømmer dør ikke. For mennesker kan ikke leve uten drømmer. Selv ikke under de verste forhold. Jeg heter
Nabil. tatt til fange av Jabhat al-Nusra? Mer enn 50 år etter flukten fra Alcatraz, er Frank Morris og brødrene
John og Clarence Anglin fortsatt ettersøkt. Fange tatt etter 34 år på rømmen.
Flukten fra Vadsø fengsel natt til julaften kom som en stor overraskelse da betjentene tok sin
inspeksjonsrunde i 0830-tida om morgenen. To stenger i. Flukten fra vikingene Torill Thorstad Hauger.
Levering 2-6 dager. 199,-Innbundet. Innbundet. Det er Reim som eier buen pila er skutt med, og han blir tatt
til fange. Flukten var en av de største som. blitt så rasende over den vellykkede masseflukten at han hadde gitt
ordre om at samtlige rømlinger som ble tatt til fange. Carlos Ruiz Zafón låner scener fra gamle bøker og film i
sin nye bok «Himmelens fange». Den fortellertekniske ingeniørkunsten er oppfunnet, sier han, så. Russisk
fange rømte fra fengsel i helikopter. Aleksej Sjestakov klarte å organisere flukten ved å ringe fra seks ulike
mobiltelefoner.

