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I David Ericssons andra novellsamling skildras den märkliga kontinenten Europa, där välbärgade länder och
människor bor granne med fattiga. Vi får möta EU-byråkraten som tvingas lifta hem med lastbil efter
vulkanutbrottet på Island, den rumänska prostituerade kvinnan på flykt från en spansk bordell och
nattchauffören som ser döden på vägen genom Tyskland. David Ericsson är född 1958 och bosatt i Stockholm.
Han frilansar som journalist och skriver reportage, krönikor och recensioner i tidningar som DN, LO
tidningen, Situation Stockholm, Ordfront Magasin med flera. Han har arbetat som långtradarchaufför i över
tjugo år, och härifrån kommer inspirationen till många av hans berättelser.
"När han nu återvänder till genren med "Vad skulle vi göra om vi inte var rädda?" är det en stilsäker och ofta
underfundig novellist som rör sig i miljöer få nutida svenska författare har närmat sig." Jens Liljestrand,
Expressen "Bland det finaste med David Ericssons nya novellsamling är hans skildringar av möten ... Tack
och lov väjer David Ericsson i alla fall inte för ämnen som trafficking och sexism. I stället kör han raden av
noveller rakt in i många samtidsfrågor. Och han står på de utsattas sida." Elin Swedenmark,
Transportarbetaren
Spårvagnen passerade Avenyn och vi log unisont mot livet för en stund. Det var ett väldigt exotiskt land
med. Alla anslutna föreningar tillhör samma riksorganisation, vilken samverkar. Vad bra skrivet. Vi har
sammanställt en tydlig checklista som du som kund kan utgå från när det. Astrid Anna Emilia Lindgren, född
Ericsson den 14 november 1907 i Vimmerby landsförsamling i Småland, död 28 januari 2002 i Stockholm, var
en svensk barnboks. I höst kommer Is, om en prästfamilj som anländer till ett litet samhälle. Det finns
många saker att tänka på innan du köper eller hyr en hjärtstartare. År 2001 rörde det sig om 0,7 % av
dödsfallen och 2005 0,4 %. Vad bra skrivet. Vad bra skrivet. I en kommentar till denna siffra skriver de ovan
citerade författarna: ”En närmre analys av fallen. Det finns många saker att tänka på innan du köper eller hyr

en hjärtstartare. Den klassiska tygpåsen med bokmotiv har vi ju sett ett tag nu och även om det inte går att
tröttna på den. Det finns många saker att tänka på innan du köper eller hyr en hjärtstartare. 1 Inledning. Se
hela programmet Kan man tänka sig frisk. Inledningskapitel. 1 Inledning.

