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- Det var en g$r\g di em vilh pe Sarii, fullt komplett med
miibler och gardinel kostade 7.000riksdaler . . . Se bit4€-!'Mona S.
Roth si.!l solskenssaga Seriisomlar som kommit ut lagom fr&n
Wasatryckoriet (Pris 45:-) fiir att lysa upp i det giiteborgska
decembermiirkret. Man blir lite fiirv6nad niir man ser att fiirfattalinna.n datemt sitt opus i maj 1961, men det dar med tryckning kan ju ocks6 ta sin tid.

Omslaget till boken dr kongeni- | lade tennis med parasoll i ena Lanalt med irurehillet. en akvarell avl den, damcr och beFar badade f6r
Carl XV som visar skiina rosor I sig. Hans och Greta kijpte v:itloch samrnetsmjuka penseer sling- | dens ljuvligaste chokladdruvor hos
rande sig kring en gyllene harpa.jAnna i Schappet som alls inte var
en utmiirkt syrnbol f6r gamla S:irii: i nigon bdxa i Aitt pepparkakshus.
kunglighet, ljuva blomster och spel Map spikade Dickson English och
ev_ alla slag. Genom fijdsel och seglade i r,.ackia betar och tufohejdad uppv2ixt iir fiirfattarinnan fade ut med sagotAget tiu detl stasj:ilv ett av Sdr6s ljuva blomster tion som fdr de utvalde blott hetoch kan dArfiir som ingen dnnau te Sommar. Det leter som en sa{iirmedla den "doft i fran den fina ga, men det dr laktiskt s€nt.
Sagans .goda 16€r, hustundfrur'|e,
varlden" som Katl Gerhard siijng
va. ocksi vitkliidda och f6rsedda
om en gamg.
med nAgra underlbra trouspircr,
Viktor RydberS liknade pA sin som tvattade och striilG, piskade
tid Siirii vid "en blomsterqvast mattot och bankide biff, fyllde p!
tappad t ett Btendise", och den Iampor, polerade iilver, skurade
liknelsen passar ocksi vel med fiinst€r, diskade ocli stiikade och
blomsterkvesten pi titelbladet. Men sattq punsch, whisky, selters, Iikiidet var fiire Sariibanans tillkotnst rer, pl ia en eller'annaa timma inoch den kungliga "Drotts" en- nao de serveradeo, aUt. enligt
Hedvl8 och Alerandor Xe lot I centerbotdsbdt, scnsre komst, fiirt
delkulleriets m6r*liea "Ordnirlg6!.€gJoa lth Huejurgfru"e,
ksurd Strykliinel, Lrysssnds I Siallawlkcn, der dam- modeepok och fiire
den tid di bad- Sft'ti . . . ", 6om bl a fiitqglctw: Vid
badct mcd msrkisema skymtar.
ortens r k vita amasoner sDeledeallc regrr altorkas gecraot veramd.:"llntennis" frA Prylzens iine vid trappoanLa &r(,r tills5Ssls€.
Griina Studsn.
Da och de blade f&,rns n'ei
nfter
Viktor
Rydberg blev m:inr skodna. Det ku!d. bli kungmAnga skaldcr, konstniirer, tonsiit- ligl roligl ibland. T ex dd e,n baa.ntare, kungar., prinstr bcdrlrade av k5r lune friigade €n prydug ba!:nS5riis m{nga lagla blommor, ochl skdbcNka rn.al €0t ,ili.i<eha?n 'i
dtenritset blav rllt rher och nrcr.l
ordnat och ansat och DA midsont-i - Och r..., kln e.nsA'n hdr lit€n
harafton kunde dct kiinds attsjdl-l sllorhyvclhcta?
ve Wilheln SlonhlrmmRrsRrto si(l -- Prirwe-'. r Astrid.
mitt ute i det criinu ocir su"la(trl Dc.! tu en utsdktr Elintlerbukott
pe det Kuylcnsti;rnska pi;rninor. I i m:rnga largcr 6ont lrlooa S Ro{h
Vlra dagars s k happeningstycksltnlndit o,cir rSoker g,iibescgu.rIe
ha varit dagligt briid, sjiilvkritntil alldeles logom dll ju,l.
furstar kom p6 besiik, nriistlrc spe-l
SVEN SCIII,NBERG

Eric Her'& | sln litrrta bll t000.

