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De vandrar längs den lilla ån. Den kommer uppifrån bergen och det växer gräs längs kanterna. Nyslagna tun
på bägge sidor, blekt gröna i solens sista strålar. Från ladan på gården intill hörs en höfläkt. Mannen tar stora
kliv och håller ett ljuster i ena handen. Pojken halvspringer vid hans sida. Ändå har han händerna i fickorna
och försöker se äldre ut än han är. Är det inte snart för mörkt för att ljustra öring, pappa?Novellix ger ut
nyskrivna noveller.Det gula huset ingår i en specialomgång med fyra nordiska författare.Litteratur i

fickformat - stories to go.

Vi har placerat cookies på din dator och lagrar ditt IP nummer för att ge dig en bättre. Klockan har köket
öppet för á la carteservering. Medan mamma och pappa gjorde söndagsmiddag åkte jag mommo och syrran
på loppis. Jag har velat passa på att åka hit när släkten är här men sista gångerna har det kommit det något .

Gula Huset,Det Gula Huset

Café Gula Huset stänger på obestämd tid. Konserter filmvisning marknader butiker freeshop byggnadsvård
konstprojekt föreläsningar kurser syLAN och offentliga kulturarrangemang är några av . 1459 likes 4 talking
about this 1986 were here. Legg i ønskeliste. Detgulahuset. Genre Samhälle politik och debatt. Men det

positiva är iaf att jag saknar att blogga.så när jag har lust och ork så gör jag ett litet. Välkommen till oss på
Gula Huset för att avnjuta lunch varje vardag kl 11.00 14.30. Gula huset byggs troligen 1816.

Nämndordföranden Vi lägger oss Länsstyrelsen räddar det gula huset. Upplagd av Anneli kl. Jag har velat
passa på att åka hit när släkten är här men sista gångerna har det kommit det något emellan.
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