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Någonstans, i alla svenska hjärtan, finns en längtan till ett gammalt falurött torp med vita knutar. Ett med
förstukvist och syrener, flugsurr och spröjsade fönster där solen strilar in. Det bevisas av jättesuccén i TV. Nu
finns Sommartorpet som bok. Programledarna Ernst, Mathias och Gila har under två somrar visat oss att det
inte bara går att ge sig på ett gammalt slitet torp, utan att det är ett lustfyllt och givande arbete. Man behöver
inte vara extremt våghalsig, händig eller rik för att förverkliga sin dröm. Den här inspirerande och praktiska
handboken är lika påhittig som TV-serien och ger god vägledning för varje lycklig nybliven eller blivande
torpägare. Här visas alltifrån hur man bygger hängrännor i trä med kätting istället för stuprör, till hur man

böjer till vackra ljuskronor av blytråd att smyckas av årstidens blommor och blad.

Våra experter i antikvariat hjälper dig eftersöka boken utan extra kostnad och den levereras direkt hem i
brevlådan. Kom in och se.

Ur Tv,Sommartorpet

LitteraturMagazinet Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari
2012. Nu finns Sommartorpet som bok. Under två somrar har programledarna Ernst Mathias och Gila visat
oss hur lustfyllt och givande arbetet att på ett. Hur kan man inte vilja se mer än ett avsnitt åt gången? Här är
de bästa serierna från komedi till drama och reality att. Nu finns Sommartorpet som bok. De bästa projekten
ur TVserien Någonstans i alla svenska hjärtan finns en längtan till ett gammalt falurött torp med vita knutar.
Ernst Kirchsteiger Bok på REA AlltidREA är Sveriges största REAsajt och idag har vi 1 829 895 rabatterade

produkter. Ernst blev med detta programmet Ernst med hela svenska folket. Konstruerat i 8 mm härdat
säkerhetsglas och naturbetong. Sommartorpet De bästa projekten ur TVserien av Hans Bengtsson. SIDAN 2
Pergamon är årets lag Bowlingherrarna i Team Pergamon har haft ett fantastiskt 2014 med 22 raka segrar i
elitserien följt av seger i slutspelet. LitteraturMagazinet Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell

nättidskrift som hade premiär i januari 2012.
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