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I Mutationer av Anna-Greta Leijon uttömmer Pär Thörn namnets möjligheter och hamnar i vidöppna
existentiella situationer som på ett associativt sätt blottlägger det europeiska såret, det socialdemokratiska
sveket och den levande begravningens idéhistoria.I dessa fem texter använder Pär Thörn en säregen litterär
metod för att öppna oväntade dörrar in i vår samtid och vidare till det nära förflutna.Pär Thörn är född 1977
och bosatt i Malmö. Han har tidigare gett ut böckerna Kändisar som jag har delat ut post till (2002) och En

kväll inbillade jag mig att jag var psykiskt sjuk (2005) på det egna förlaget Storno. Katalogdikten
Inventeringen publicerades av OEI Editör 2007.

Operation Leo var namnet på den planerade kidnappningen av dåvarande biträdande
arbetsmarknadsministern AnnaGreta Leijon 1977. Jec heter Kaeth Gardestedt och jag iir. Kristin

Lavransdotter 17. RELEASE FÖR PÄR THÖRNS NYA BOK MUTATIONER AV ANNAGRETA LEIJON
2007 Torsdag 6 december 2007 Tid 19.00 Fri entr é.

Anna Greta Leijon

Condition familiale en mutation. Pär Thörns nya bok inleds med namnet på en välkänd politiker AnnaGreta
Leijon. PublishYear 2007. Mutationer av AnnaGreta Leijon. AnnaGreta Leijon Anna Margareta Maria Lejon
1 född 30 juni 1939 i Högalids församling i Stockholm är en svensk före detta politiker socialdemokrat som
varit statsråd 197376 biträdande arbetsmarknadsminister och 198288 arbetsmarknadsminister 198287 och
justitieminister 198788 riksdagsledamot 197490 samt Skansenchef.Hon är mor till politikern Britta Lejon.
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Swedish womenSwedish men by AnnaGreta Leijon Book 25 editions published between 1968 and 1972 in 5
languages and held by 202 WorldCat member libraries worldwide. Konsert och uppläsning av författaren.
Mutationer av AnnaGreta Leijon. Modernista 2007 Din vän datamaskinen för hela familjen. Mutationer av

AnnaGreta Leijon. The cannery boat and other Japanese short.
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