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Jörn Donner - en av Nordens mest kända kulturpersonligheter I Far och son väver Jörn Donner samman nuet
och det förgångna i en sinnrik och överraskande komposition till en berättelse som pendlar mellan djupt allvar
och uppsluppen komedi.
Romanens handling utspelar sig idag, på 50-talet och under 20- och 30-talen i Helsingfors, i Finland och i
Centraleuropa. Jakob Anders har skrivit en roman som handlar om passion, kärlek och äktenskap och också
berättar historien om hans jakt efter fadern, Simon Kröckel, som antas ha omkommit i Donau under delvis
okända omständigheter. Berättaren i Far och son får tag på detta opublicerade manuskript och börjar gå
igenom det. En del uppgifter och omständigheter tyder på en viss släktskap mellan Jakob Anders och
berättarens öden, varför denne beslutar sig för att bedriva egna efterforskningar - som gäller Jakob, hans far
och det förflutna. Sökandet för berättaren till angelägna möten med platser och människor runt om i Europa
och till ett slutligt ställningstagande - till den ondska som ligger i tiden och till de missförstånd som driver
människor från varandra. Han får också ett nytt perspektiv på sitt hemland, Finland, och på Europa. Jörn
Donner visar här än en gång att han är en berättare av format. Att läsa Far och son är som att öppna kinesiska
askar, att gång på gång ställas inför en ny men ändå oförutsägbar nyans. Romanen handlar om passioner,
uppfyllda och ouppfyllda, och den är mångtydig på samma sätt som den verklighet som omger oss.
Omslagsformgivare:Daniel Bjugård

Angels in America (2003) Det är 1985 och AIDS-epidemin sprider sig genom Amerika. Angels in America
(2003) Det är 1985 och AIDS-epidemin sprider sig genom Amerika. 20. Tartuffe (franska: Tartuffe, ou
l'Imposteur) är en komedi i fem akter från 1664 av den franske författaren Molière. Pjäsen hade premiär i
Versailles 1664. Under obduktionen av en marinofficer, som tros ha dött av naturliga orsaker, tar sig en
beväpnad man in på bårhuset och tar Wade. Han hördes redan under tidigt 50-tal i olika swing- och
bopsammanhang men kom snabbt i kontakt med musiker med andra stilideal, som sopransaxofnisten Steve
Lacy. Vi får följa en grupp människor som på olika sätt drabbas av viruset. Pianisten Cecil Taylor har avlidit.
Bästa Western filmer. Red River (1948) Ett av Howard Hawks främsta bidrag till genren. Red River (1948)
Ett av Howard Hawks främsta bidrag till genren. 20. Sekundsnabba skiften mellan tragik och komedi genom
bara en gest och ett ögonkast. Red River (1948) Ett av Howard Hawks främsta bidrag till genren.
Svensson, Svensson är en svensk komedi-TV-serie och film av Michael Hjorth och Johan Kindblom med
bland andra Allan Svensson, Suzanne Reuter och Gabriel Odenhammar i rollerna. Efter att ha fått ett flertal
orgasmer och en plugg intvingad i baken … Flera år efter den lilla tjejens tragiska död välkomnar en
dockmakare och hans hustru en nunna och flera tjejer från ett sluten barnhem till deras hem, och snart blir
målet för dockmakareens besatta skapelse, Annabelle. Vi får följa en grupp människor som på olika sätt
drabbas av viruset. Pjäsen hade premiär i Versailles 1664. En före detta missbrukare flyttar till en ny stad med
sina barn för att börja om på nytt, men hennes kamp tar snart en oväntad och övernaturlig vändning. En före
detta missbrukare flyttar till en ny stad med sina barn för att börja om på nytt, men hennes kamp tar snart en
oväntad och övernaturlig vändning. Pianisten Cecil Taylor har avlidit.

