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Tystnaden över Sverige är tystnaden av miljoner sammanbitna käkar. Människor tiger hellre än att bli
avslöjade som svaga. Det kan vara svårt att erkänna sitt behov av tröst, att sträcka sig efter en hjälpande hand,

att urskilja ett leende i vimlet. Människor är som du. Visst är det läskigt? Lukas Destino är en tämligen
misslyckad skådespelare som får chansen att resa ut på en större turné med teatersällskapet Seger. Han har
staplat nederlag på hög rätt länge. Han är alkoholiserad men det verkar inte vara något som förstör särskilt
mycket. Ett fyllo är också som du. De utslagna lever tätt inpå, i lägenheten intill. Enda skillnaden är att dom

lever utan skal, utan skydd. De är inga ömkliga stackare...men inte heller endast nerpissade vrak på
parkbänken. Det som förenar oss alla är oändligt mycket mer än det som skiljer. Turnén blir för Lukas Destino

en resa och en tid när möjligheten att välja ställer sig på glänt.

A visual spinning loader indicating that the page is performing an action. Its a tropical cocktail of flavour
with guava apricot and passion fruit all packed in alongside malty sweetness with a mildly bitter dry finish

Size 330ml ABV 7.1. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort utan att det behöver
diskuteras på diskussionssidan. When you rate your music the sites musicsocial recommender can recommend

similar music and .
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more about Flyktsoda 27 Zine A5 in our shopping friendly online store. Sedation è una etichetta e
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