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Fyra sätt  
att överleva i öknen 

Öyvind Ander 

BOKNYHET!

Följ med på en livsresa och en ökenvandring i mörker och 
ljus där andlighet och konst står i centrum och där den 
självbiografiska berättelsen samtidigt är universell och 
angår oss var och en. Läs om tron, den livsavgörande, som 
kan vara vår ledstjärna när livet rör sig nedåt i de mörkaste 
vatten. Vi är alla vattendroppar i livets källa samtidigt som 
den finns inom oss och hjälper oss att se existensen genom 
kärlekens ögon.  

– Genom mina andliga upplevelser och mitt konstnärskap 
hoppas jag förmedla helande kraft och visdom vars 
ursprung är denna källa och som även utgör grunden i alla 
mina texter, teckningar och målningar, skriver Öyvind. 

En levande tro är den finaste gåvan som en människa kan ha. 
Den bär oss och lyser upp vår väg genom livet. 

Öyvind Ander är författare, konstnär, musiker och healer, född 
och uppväxt i Värmland och bosatt i Göteborg sedan trettio år 
tillbaka. – Min tro och mina personliga upplevelser av livets 
andliga dimensioner utgör tillsammans med det konstnärliga 
skapandet själva grunden i allt jag gör. Något som har gett mig 
inspiration i sökandet och skapandet, samt mod och styrka i livets 
svåra stunder. Det är en stor glädje för mig att få dela detta med 
mina läsare.

Boksläpp 20 maj 2018 
Gallery and More, Götabergsgatan 22, 

Göteborg, kl 12.00-20.00. 
Mjukband, 256 sidor med målningar 

Pris: 199:- + frakt 
Beställ via:  www.siljansmasar.com

Allt levande hör samman. Det vet Öyvind Ander som i sin debutberättelse ”Fyra 
sätt att överleva i öknen” lyfter de stora frågorna om livet och döden och trons 
betydelse under en livsresa. Andlighet och konst utgör själva grunden i allt han 

företar sig, berättar han i boken som nu ges ut av Förlagshuset Siljans Måsar. 
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