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Tora har blivit ägare till Café Cosmopolite. Hon har hårdnat, men så hård är hon inte att hon kan avvisa
arbetslösa ynglingar som beställer en sockerdricka och tolv glas. Efter ett kort äktenskap är hon änka med två
pojkar men inte ensam i kampen för värdighet och ett drägligare liv. Runt henne finns Frida, hennes dotter
Ingrid och de andra kvinnorna som hjälper varandra när storstrejken och världskriget hotar med hunger.I
början av 70-talet påbörjade Kerstin Ekman den stora romansviten om Kvinnorna och staden. Böckerna
Häxringarna, Springkällan, Änglahuset och En stad av ljus, berättar om hur staden Katrineholm växer fram i
industrialiseringens Sverige. I dessa fyra romaner finns Kerstin Ekmans berömda skildringar av kvinnors
arbete, som hon skriver om med humor och stor sakkunskap och inlevelse. Omslagsformgivare: Eva Wilsson
Det Magiska hjärtat av Kristina Ohlsson; Springkällan av Johan Eriksson; Ylvania av Ylva Hällen; Billie.
Det Magiska hjärtat av Kristina Ohlsson; Springkällan av Johan Eriksson; Ylvania av Ylva Hällen; Billie.
Kerstin Lillemor Ekman (født 27. sewebmaster@katrineholm. Du är bäst av Sara Kadefors Har du en son
eller dotter i åldern 20-25 som inte studerar eller försörjer sig själv. Kerstin Lillemor Ekman (født 27.
Registrera. se Kerstin Lillemor Ekman, född Hjorth 27 augusti 1933 i Risinge församling [1] [2] i
Östergötland, är en svensk författare och ledamot av Svenska Akademien och Samfundet De Nio Logga in
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… Nu ser du Långbryggan som sträcker sig långt ut för att nå den lilla holmen och strax bakom ligger Rättviks
kyrka, kritvit speglande sig i vikens vatten. se Kerstin Lillemor Ekman, född Hjorth 27 augusti 1933 i Risinge
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