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Efter framgångarna med Då tänker jag på Sigrid och Till flickorna i sjön är Elin Olofsson tillbaka med en
skildring av livet och kärleken i ett Sverige långt från storstadens puls.Den kända sångerskan och låtskrivaren
Sonia Salida" Sallström åker till sin gamla släktgård i Gärningsberg i Jämtland för att skriva sin självbiografi.
Med sig har hon Harpan, sin unge assistent, som hon lovat en sommar i paradiset. På gården väntar Gun-Britt,
Sonias syster, som driver servering och loppis och tycker att hela världen borde skärpa sig. Inte minst Sonia.
Där finns också Jenny, Gun-Britts dotter, som lovat hjälpa sin moster med boken men som hela tiden sneglar
oroligt mot stugan uppe vid berget. Dessutom finns det björn på trakten, som gräver i gårdagens sopor. Det

blir en sommar av lust och olust, i takt och otakt till tidens egen gånglåt.

A gånglåt is a category of Swedish traditional folk music a fiddletune in an easy 4 4 or 2 4 march meter.
Swedish Ganglat Walking Tune Gärdebylåten. Rhythm Gånglåt.
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Though well play just about anything someone brings in Northern Roots has a core repertoire of tunes.
Oppdatert 18.01 kl. Youll find it here.I found it by searching a huge page called the WebWide ABC Index.

Köp boken Gånglåt av Elin Olofsson ISBN 35598 hos Adlibris. Bok i originalformat skickas ca 3 veckor före
recensionsdatum och PDFkorrektur mejlas ut när det finns tillgängligt. Punkten efter Dagens Nyheter har
funnits med allt sedan det första numret 23 december 1864. Listen to Wild World Web by Anitas Livs on

https://myksigbokre.art/books1?q=Gånglåt


Apple Music. LarsGunnar Björklund Actor Masjävlar. You can remove these filters to broaden out your
search.
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