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. Mindre skotsk ö med fyr, fastsydd
med röd tråd i horisont. Molnfri dag.
. Tatuering föreställande ett
hjärta fastsytt på underarm.
. Igensydd järnvägstunnel.
. Duvor på Sankt Markusplatsen,
perforerade näbbar och fötter.

. Koster, sensommar. Fem maneter
uppspolade på stenstrand.
Till hälften översydd horisont.
. Fyra svartklädda män på trappa,
två ihopsydda med svart tråd.
. Fotbolls  på :
Brasilien – Danmark 1–1.
Perforering i blixtens reflektion på skärmen.
.Norra Sverige. Perforerad kontur
av snöklätt berg.
. Man iförd rutig skjorta och flytväst
fastsydd med vit tråd i pontonbrygga.
Badförbud p.g.a. algblomning.
. -årskalas i syrenberså.
Samtliga närvarande fastsydda runt bord.
. Obäddad hotellrumssäng.
Täcke och kudde fastsydda i madrass.

. Framåtböjd tunnhårig man i svart tröja.
Vita stygn ur näsa.
. Schäferhund i gulnat höstgräs,
pinne fastsydd i mun.
. Skogskyrkogården. Perforerad väg
genom tallallé.
. Fastsydd manssiluett framför villa.
Röd tråd över husets fasad. Skymning.

. Vinkande kvinna med solglasögon och
tax free-påse i vänthall. Perforerat ljus
infallande från glasvägg.
. Folktom badplats med hopptorn
vid igensydd vik.
. Thanksgiving dinner. Duk fastsydd i bord,
samtliga personer övermålade.
. Vindstilla dag. Skäggig man
och två barn fastsydda i flaggstång på äng.
. Skrivbord belamrat med böcker.
Vikt kavaj fastsydd på stol.
. Tre svartklädda män på trappa.
Trappstegen markerade med vit tråd,
räcket perforerat.

. Perforerad helikopter ovanför
Dalslands kanal. Blå himmel.
. Öde kontor. Bokhylla med pärmar,
skrivbord med halvfullt askfat och
telefon med fastsydd lur.

. Äldre man och kvinna krattar grusgång
framför stenkyrka, deras händer fastsydda
i krattskaft.
. Uppträdande i Gubbängskolans matsal.
På scenen en blond flicka med ihopsydda knän.
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. Övernattning i vindskydd.
Blond pojkes käke fastsydd i sovsäck.
. Anlagd kulle på golfbana,
konturen markerad med röd tråd.
. Utsikt genom fönster på ladugård.
Man med perforerad rygg på gårdsplan.
. Kalhygge under kraftledning.
Tre orörda tallar, två ihopsydda med varandra.
. Tjugofem perforeringar i lätt molnighet.

. :s hemmaplan. Stolpskott från fem meter.
Perforerad boll.

. Man med grått hår och bortvänt ansikte
fastsydd i sjukhussäng.
. Äldre man med keps över ansikte
vilar i gulbrun hammock.
Armar och ben fastsydda i dyna.
. Skogsdunge i gryning.
Två björkar utan löv
ihopsydda med röd tråd.

. Rum med två bäddar. Par som
omfamnar varandra,
deras huvuden ihopsydda.
. Ett hundratal röda stygn i telefonsladd.
. Infallande ljus från takfönster över två bäddar
med rostbruna överkast. Framåtböjd naken flicka,
hennes lår fastsydda i madrass.
. Husfasad upplyst av gatlykta.
Äldre dam och hund på väg in i port,
perforerad reflektion i spårvagnsräls.
. Två ihopsydda lönnar vid åker.

. Innebandyturnering under Luciavaka.
Man med fastsydd tomtemask.
. Vissnad midsommarstång.
I bakgrunden sjö, igensydd med vit tråd.
. Sportarena sedd från Eiffeltornet.
Löparbana perforerad.

. Två perforerade lammkotletter på utegrill.

. Arlanda inrikesterminal.
Frost på landningsbanan,
perforerat flygplan på väg att landa.

. Man i slutet av korridor på sjukhus
fastsydd med röd tråd i vägg.
. Älgtjur på snöklädd åker sedd från bilfönster.
Väg översydd med röd tråd.

. Man blickar genom sikte på gevär.
Axel, fingrar och öga markerade med svart tråd.

. Orienterare skönjd bakom buskage,
svarta stygn på rygg.
. Brunt tvåmannatält vid insjö.
Man drar upp kanot på land,
hans spegling fastsydd i vattnet.

. Höstdag. Låga moln över leråker.
Översvämmat dike markerat med röd tråd.
. Landsväg i skymning.
Elledning markerad med röd tråd.
. Äldre kvinna liggande på rygg i säng,
bakhuvud fastsytt i kudde.
. Strandpil, perforerade grenar fastfrusna i is.
. Farsta centrum. Höghus i tegel,
ruta perforerad och
fasad markerad med svart tråd.
. Ung kvinna med cigarett och mörkt hår
lutar sig ut genom fönster.
Perforering i blixtens reflektion på rutan.

. Rastplats vid motorväg.
Två personer fastsydda i baksäte på bil.
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