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PRÄSSEBO. ”Det vackraste – Dikter till min Vän” 
av Jessica Randén är en bok om sorg och känslo-
mässig smärta. Hennes dikter kännetecknas av di-
rekthet och ett utvecklat bildspråk. 

Marie Schmidt skriver: ”Jessica Randén har levt 
med naturens rytmer, stillhet och skönhet i hela sitt 
liv. Hennes dikter genljuder av skogens sus och vass-
ruggars viskande. Naturen blir ett levande väsen och 
en kär vän att söka tröst hos när livet går sönder och 
hjärtat brister. Vi följer hennes resa in i stormar och 
djupaste mörker och tillbaka till stillheten i skogen 
vid sjön.”

På fritiden ägnar sig Jessica åt naturfotografering 
och grafi sk formgivning. Bilderna som illustrerar 
diktsamlingen är från Prässebos storslagna omgiv-
ningar. Dikt- och fotoboken, har release idag (läs 
tisdag) på Akfeo Förlag och är på 64 sidor.

JONAS ANDERSSON

Jessica Randén.

”Det Vackraste – Dikter till min vän” är en dikt- 
och fotobok.
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Diktsamling om brusten kärlek

Flytta med Länsförsäkringar

Ale Torg 14, 449 31 Nödinge, 0303-24 56 50lansfast.se/ale

ADRESS HOLMEVATTNET 520 TOMTYTA 2739 M²

ACCEPTERAT PRIS 250 000 KR

VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

TOMT - HÅLANDA
Avstyckad tomt för byggnation, belägen i en skogsglänta.

Detta är något för dig som eftertraktar tystnad, för här är du

garanterat ostörd. Tomten är byggklar med väg fram och viss

markarbete utförd. Fina vandringsleder och sjöar i närheten.

BOAREA 101 & 120 KVM  
PRIS 1 995 000 - 2 440 000 KR

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

NU ÄR 12 AV 28 BR-VILLOR SÅLDA
I ett helt nytt bostadsområde i gemytliga Älvängen byggs ett

kvarter med bostadsrättsvillor i två storlekar; 101 och 120

kvm. Få mer information om projektet på Veidekkes

hemsida: www.veidekkebostad.se/kronogarden/

NYPRODUK-
TION

NYPRODUK-
TION

ADRESS STARRKÄRR 4:62 TOMTYTA 963 M² ACCEPTERAT PRIS 795 000 KR VISAS RING/MAILA FÖR BOKAD VISNING

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-24 56 52

SOLIG SLUTTNINGSTOMT - ÄLVÄNGEN
På populära Ivar Arosenius Väg hittar ni denna sluttningstomt som ligger strax ovanför Älvängen centrum i ett uppväxt

villaområde. Här får ni ett svårslaget läget som både ger vy över älvdalen och erbjuder er många soltimmar!

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.
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RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE


