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KIM, NORA, MARC och Hannes. Fyra vänner åker på sensommaren ut till en ö i det yttersta havsbandet för
att tillbringa en långhelg ihop. För att tala ut, komma närmare varandra eller bara komma bort från allt.

Så försvinner Hannes den tredje dagen. Medan ovädret drar över ön rannsakar de sig själva, de som är kvar.
Ville han lämna dem? Bär någon av dem skulden för hans försvinnande? Har det hänt Hannes något?
I det yttersta är en klassisk roman om existentiell ensamhet. Det är en poetisk och skarpsynt skildring av
villkoren för våra relationer, och av hur vi agerar i det allra yttersta när vi riskerar att förlora någon vi älskar.
Om I en familj finns inga fiender:
»Jag läser I en familj finns inga fiender som om jag läste en spänningsroman. Snabbt, med andan i halsen.

// Viktoria Myrén har onekligen lyckats sätta fingret på en känslig punkt utan att vända bort blicken.«
ANNA HALLBERG, DAGENS NYHETER
Om Iris:
»En djärv, fängslande roman, skriven av en författare med häpnadsväckande kontroll över språkets lyster.«
PER PLANHAMMAR, GÖTEBORGS-POSTEN
Velkommen til På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø, 25.
- 28. mai 2017 Vi hjelper deg med alt som omhandler din bil, og vil alltid strekke oss til det ytterste for at du
som kunde skal være fornøyd. Med et bredt utvalg av ulike.
Velkommen til Bodøs beste SPA og hudklinikk. Vi strekker oss hver dag til det ytterste for a levere det beste
og tryggeste til deg som kunde. Se under på våre. DESIGNNR. 93 www.ptdesign.no 93-1414
GRYTEKLUTER Materiale: Pt Petunia Mod A - Blomsterborder: 100 g av fg 1 krem 221, 50 g av fg 2 grønn
216 og fg 3 cerise. VÅR GARANTI TIL VÅRE GJESTER Vi lover at vi alltid vil gjøre vårt ytterste for å gi
en høykvalitets wellness massasje opplevelse i vennlige.
Når det er sesong må du regne med noe ventetid, men tar du kontakt gjør vi vårt ytterste for å hjelpe deg.
Kundeservice. Våre medarbeidere innen kundeservice er høyt kvalifiserte og i jevnlig dialog med
produktsjefer og andre spesialister i Wenaas.
Alle medarbeiderne.
Tregården Restaurant. På idylliske Persaunet i Trondheim finner du Tregården Restaurant. Med møte- og
selskapsrom for små og store anledninger. Storefjell Resort Hotel er ditt fullservice hotell på Gol og
Golsfjellet, midt mellom Valdres og Hallingdal samt Bergen og Oslo i Norge.
Hotellet tilbyr overnatting. VANLIG MELLOM TÆRNE: Vanligvis er soppinfeksjonen å finne mellom to
tær, som oftest de to ytterste tærne. Foto: Scanpix. VANLIG MELLOM TÆRNE: Vanligvis er.

