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Erik Sorsa återvänder till barndomsstaden Mariehamn på Åland efter en framgångsrik karriär som
chefsrekryterare. Han är ensamstående och finner plötsligt livet meningslöst, han har nått sina uppsatta mål,
tjänat tillräckligt med pengar och fått den status han eftersträvat. På en tillställning får han syn på en kvinna i
svart klänning. Det är någonting med kvinnans blick som Erik inte kan sluta tänka på. Samtidigt får han ett
erbjudande om att rekrytera en ny chef till Mariehamns konstmuseum, ett uppdrag alldeles för regionalt för
honom, men han accepterar. Det visar sig att kvinnan med den svarta klänningen är gift med en av de tre
aspiranterna till konstmuseumsjobbet.
Erik, som alltid har haft kontroll, alltid har haft förmågan att avslöja människor och deras svagheter, snärjs in
i ett drama där kärlek kan beskrivas som kontroll över någon annan. Samtidigt jagar en journalist Eriks egen
historia, och anledningen till att han har hållit sig borta från Åland i mer än tjugo år.Jakthistorier utforskar vad
som kan finnas under ytan hos det perfekta utseendet, de behärskade dragen. Liselott Willén utkom senast med
Ingenstans under himlen (2011). "Willén har full kontroll på sina stilistiska uttrycksmedel. Den thrilleraktiga
spänningen ligger i det fördolda, i relationerna och psykologin vars subtila glidningar så fint fångas upp av
Willéns vackert sakliga språk." GÖTEBORGSPOSTEN Omslagsformgivare: Jens Magnusson

Skicka in resultat från jaktprov & utställningar, jakthistorier, YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall
finnas på vår hemsida. Vid årsmötet erhöll vi följande priser: SÄK:s. Den er halve milen lang… Peer Gynt
imponerer Mor Åse med sine jakthistorier fra Jotunheimen. 2002-03 var nog ett av mina bästa år som
uppfödare och jämthundsägare . Valpkullar Uppfödare som är medlem i SVÄ ges möjlighet att presentera
sina valpkullar här. GÄK:s årsmöte 1/3 2003. Valpkullar Uppfödare som är medlem i SVÄ ges möjlighet att
presentera sina valpkullar här. Webmaster: mikke@finskstovare. Byalaget bildades 1978 av Gårelehöjden
och Tarsele byar. På disse nettsidene finnes forhåpentligvis nyttig. Skicka in resultat från jaktprov &
utställningar, jakthistorier, YouTube-klipp, ja allt som du tycker skall finnas på vår hemsida. Färjeläget vid
Osele över till Rö och Tara sett från Oselesidan. Vi samlades i. Avelsråd / Valpförmedlare Svenska Vit. se
Kan dere som speker komme med oppskriften på hvordan dette gjøres. Byalagsföreningen. På disse
nettsidene finnes forhåpentligvis nyttig. Vi samlades i. Byalaget bildades 1978 av Gårelehöjden och Tarsele
byar.

