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"Knattrande och brummande stävar vi ut från bryggan. Motorn
tvekar först en stund, så bestämmer den sig för att bli med på noterna
ändå. Augustikvällen är kanske en smula frisk och när vi lämnar den
lugna hamnen känner vi att fjordvindarna tarvar ett fleecelager och
vindtäta jackor. Vi byltar på oss, gräver bland paltorna som vi rev
med oss i farten, drar upp dragkedjor i halsen, knäpper knappar och
stramar åt flytvästar. Det är ebb ikväll, på klipphällarna runt omkring
syns det tydligt var vattennivån huserat tidigare under dagen. Det i
sig är ett dåligt omen för fiskelycka, det vet vi, men vi puttrar vidare;
det är inte främst för fångsten vi är ute i sensommarkvällen, utan för
den friska luften och frihetskänslan, för kärleken till naturen helt

enkelt..."

Under makrillhimlen är en samling texter om allt mellan himmel och
jord. De levde sitt liv en stund på internet. Till skribentens stora
förvåning och förtjusning var det många som tog sig tid att läsa.

Somliga lämnade sköna avtryck i form av de finaste av
kommentarer. Som underbara Frida på bloggen frk.Frida Fortissima
till exempel - "som små paket inslagna i vackra akvareller". Nu är
det din tur att försiktigt lossa på sidenbanden och öppna de små

omsorgsfullt inslagna paketen.

Pär Lifvergren är född 1968 i småländska Tranås, utvandrad till
oljelandet i väster sedan några år tillbaka och numera bosatt i regnets

huvudstad Bergen. Där arbetar han som flygvärd ombord på
propellerflyg mellan fjordar och fjäll. Sedan hösten 2012 skriver han



på bloggen Si otium est - Om du har tid... siotiumest.blogspot.com
En längtan efter att få skriva för en bredare publik och en önskan om
att bli läst av flera har fått honom till att nu ta ett första steg mot sina

drömmars mål.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Under makrillhimlen&s=sebooks

