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Hva skjedde egentlig med Albert Åberg? Johan Harstads kritikerroste roman nå i pocket. Kanskje er det
endelig sant, det menneskene har tenkt i så mange år: Nå står ikke verden til påske.Hässelby er en roman om
Albert Åberg. Men det er også en roman om pappaen hans som gjorde så godt han kunne og som likevel endte
opp med å være i veien, om Viktor og Milla og den lille katastrofen som rammer Hässelby sommeren 1982 og
som kanskje, bare kanskje, har skylden i alt. En roman om å vokse opp i skyggen av Stockholm og vite at man
aldri skal slippe unna, om Star Wars-leketøyets samleverdi, The Police, akausale årsakssammenhenger og
hverdagens synkronitet, fra Hässelby til Hongkong og Normandie, livredde netter og vakre dager, med hjelp
eller ikke hjelp fra Leni, Gina, Aldman og Åke, gjennom overfylte Clas Ohlson-lagre, ubehagelige leiligheter,
kvelder med pingpong og søppeltømming i tomme gater ved det første lyset om morgenen.Hässelby er en
roman om altfor mange demoner, som kanskje kom når det passet dårligst, men som likevel måtte komme. Før
eller senere.
Romaner, dramatikk, design. Filmatisering.
Oversettelser. Salg til USA. Johan Harstad debuterte allerede som 22-åring med kortprosasamlingen Herfra

blir du bare eldre. Sibirkattens Venner arbeider for rasens beste. Det er desverre noen som driver oppdrett uten
å følge NRR’s(Norske Rasekattklubbers Riksforbund) retningslinjer for. Skjønnlitteratur A B C D E F G
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Annet INGEN KAKE er mer etterspurt,
omdiskutert og populær på norske nettsider og blogger enn denne Oreokaken!!! Kaken er helt, helt spesiell, og
MÅ bare prøves. Den.

