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Gabriel Ask, 70, vaknar en morgon i sin stuga i skogen vid vägs ände, fast övertygad om att tiden har sprungit ifrån
honom. Om dagens datorer med @, e-mail, chattande och surfande på nätet, mobil- och trådlösa telefoner vet han
inte mycket och vill heller ingenting veta. Han får denna dag besök av Ellen, som läst de artiklar Gabriel en gång skrivit
om nutidens historia och nu vill få veta hans syn på den värld som komma skall. Hon har hört sägas att Gabriel brukar
uppleva varsel om framtiden, och Gabriel kan bekräfta att han hör och ser saker som han tyder så gott han kan.

Både som tecknare och berättare på prosa utvecklade Stig Claesson en egenartad begåvning. Hans böcker utgör ofta
mellanting av faktiska reportage och fiktion, illustrerade med känsliga och precisa teckningar. Stig Claesson skrev över
80

böcker.
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more than 150,000 free e-books at your fingertips, you're bound to find one that interests you here.If
you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site. Take some advice and
get your free ebooks in EPUB or MOBI format. They are a lot nicer to read. There are a lot of them
available without having to go to pirate websites.
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