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Per-Erik Rundquist (1912-1986) var en svensk författare och konstnär. Rundquist har bland annat vunnit
Aftonblades litteraturpris och Litteraturfrämjandets stora pris. Han har publicerat ett trettiotal verk, av vilka

många behandlar ämnen som ensamhet, frihet och gemenskap.
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