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Saigon har fallit, Vietnam är på väg att befria sig. Men hemma i Sverige sjunker känslan undan av att allt är
möjligt, öppenheten efterträds av misstänksamhet och dogmatism. I många av de rörelser som sjöd av liv

pågår utrensningar, och det är inte sällan de bästa som utestängs.

Huvudpersonen i Peter Mosskins nya roman
jobbar på bygge och kör lastbil, han söker sig fram i kärleken och politiken. Och han träffar Gro med det gula
ljuset i ögonen, Gro som kan få livet att brinna men saknar förmågan att välja bort.

Drömmen som brann är en
fristående fortsättning på Peter Mosskins roman Är du lönsam lille vän.. Det är en berättelse om besvikelsens
tid, men också om den lika jublande som svåra kärleken. Och framtiden väntar fortfarande.

Bokslut över det
politiska 60-talet och samtidigt en omtumlande kärlekshistoria!

Den 24-25 oktober framträder Peter Mosskin

tillsammans med Marie Bergman på Kägelbanan, Södra teatern i Stockholm.
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