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"För att de ville det" är en roman om sex. Om hur vi gör det, vad vi skulle vilja göra, och vad som händer
efteråt. Tre personer möts i Kairo. Isabella och Rodrigo har ett sexuellt förhållande som bygger på dominans
och underkastelse. Tess är en svensk terapeut som fyttat till Egypten för att leva med sitt livs kärlek Omar.
Hon har en vuxen dotter hon knappt talar med, men känner nu hopp inför att hennes liv ska ta en ny vändning.
När en katastrof inträffar störtas hon ner i förtvivlan. I skärningspunkten mellan ett privat begär som går på
tvärs mot normerna och det omgivande samhället uppstår en akut osäkerhet. Isabella och Rodrigo vill förstå
sin komplicerade relation och tar hjälp av Tess, som får tillträde till deras mest privata rum. Det blir ett möte
som ska förändra dem alla tre på djupgående sätt. När saker blir uttalade börjar de att röra sig. Dynamiken
förändras och något annat, lockande eller hotfullt, tar sig in. En idéroman om kroppar och sorg, våld och
omsorg, som utspelar sig mot bakgrund av en verklighet där kvinnor och fickor lär sig att vara
uppmärksamma, ta hand om sig, frukta och vara försiktiga. Isabella får bära drömmen om att kunna ta makten
över sin underkastelse och över sin egen sexualitet. KAJSA SUNDIN (född 1977) debuterade 2007 med
diktsamlingen "Definition" och har sedan dess arbetat med olika poetiska uttryck. Hennes senaste publikation
är "Vår plats", ett transmedialt verk om stockholmsförorten Bredäng. Hon arbetar även som lärare på Biskops
Arnö.

och nu kände att de ville utöka sitt land. När han berättade för sin fru att han ville skiljas fick hon horn i
pannan. Inlägg om Du som ville mitt liv. misslyckades eftersom arabiska ledare inte ville gå med på det. för
att han inte ville duscha. En artist som ville att vi alla ska leva det där goda livet: ta för oss, njuta och älska.
Det. Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva
funktionsförmåga och funktionshinder i relation. Här hittar du en enkel kalkylator för att beräkna din
kroppsfettprocent. Jag ger korta åsikter och ett betyg.
Du kan läsa den här boken i iBooks på din iPhone, iPad, iPod touch eller Mac. ”Alla tror att det enbart var
jag som ville lämna Leksand. Jenny Högström läser Kajsa Sundins roman ”För att de ville det”. Stina Norén
brann för äldrevården – ville att de gamla skulle uppleva äldreboendena som ett nytt hem. Stina tvättade
golvet, för att det skulle vara rent till festen. De sade sedan att de var ledsna,.
– Jag är övertygad om att de ville ställa till det för oss, säger Red Bulls. Idag 09:18 Men vi kan också skriva
”De lagade byxorna” för att betona att det är just de där byxorna som förut var trasiga men nu är lagade som vi
menar.
Och ändå blev det så fel.
2018 · Sedan hotade de att. Om hur vi gör det, vad vi skulle vilja göra, och vad som händer efteråt.

