Volvo lastvagnar
Sprak:

Bokmål

Kategori:

Romaner

Forfatter:

Erlend Loe

Serie:

CUB-serien

Antall sider:

220

ISBN/EAN:

9788202260187

Utgivelsesar:

2006

Forlag:

Cappelen Damm

Volvo lastvagnar.pdf
Volvo lastvagnar.epub

Unge mann, sier von Borring, du har problemer. Håndtrykket ditt er dødt. Øynene er vasne.
Du trenger hjelp. Jeg vet ikke hva jeg trenger, sier Doppler. Men hjelp høres ut som en begynnelse.
Inn i det värmlandske univers kommer en mann gående. Det er Doppler som kommer. Andreas Doppler. En
nordmann. Han har sin årsgamle elg, Bongo, med seg. Og sønnen Gregus. Elgen går bak ham på stien og
sønnen ligger og sover på draget bak elgen. Selv om det er sent, er det ingenting som tyder på at Doppler snart
vil ta kvelden. En fin kveld er det, for øvrig. Forsommer og mildt og lyst.
Han er etter hvert ikke helt ukjent med å vandre på denne måten, Doppler.
Hva gjør han her ute? Det er ikke greit å vite.
Kanskje kan man si at Norge ble for trangt for ham, at han fikk behov for å se seg litt rundt. Han valgte å

forlate festen. De andre satt fortsatt til bords og hoiet. Snart skulle det bli kaffe avec og sigarer, men Doppler
reiste seg og gikk.
Han leter etter noe.
Etter gode mennesker. Etter tegn på anstendighet.
Volvo Lastvagnar fortsetter der fjorårets roman Doppler slutter. Vi følger samme person og samme elg et
stykke inn i Värmland, hvor de møter en speider som har sovet ute tjuefem tusen ganger og en narkoman
gammel dame som vil forandre verden.
Hei! Har da handlet meg en Volvo V70 1.6DRIVe 2011 mod. På 109hk Syns ikke akkurat gass responsen er
mye å skryte av. Men jeg/vi gikk etter budsjett på å skaffe. Bruktbil JM Auto er din forhandler av Volvo og
Renault. Dan Fredrik Oustad. Bruktbilsjef Bokanalyse av Erlend Loes roman Naiv. Super. Fakta om Erlend
Loe. Karakter: 6 (videregående) Veikroa Emner Innlegg Siste innlegg; Nyheter Her kan du lese om nyheter,
prototyper og nyvinninger knyttet til lastebiler og transportrelatert utstyr. Renault Trucks: et komplett utvalg
av tunge kjøretøy, vanlige lastebiler og semi-trailere, planbiler, tippbiler, blandere, tankbiler, sementblandere,
brann.

