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Eva Runefelts debutroman I svackan - det är den situation, det tillstånd där den 20-åriga Kerstin befinner sig
när hon lämnar skolatmosfären och blir tvungen att försöka ta eget initiativ, eget ansvar i arbetslivet. Hon är
ganska omogen, självfixerad och håglös, som många i den åldern och den situationen. När hon tar arbete inom
långtidsvården sätter mötet med arbetskamrater och patienter - främst en cancersjuk pojke i hennes egen ålder
- igång en mognadsprocess hos henne. Hon tycks vara på väg upp ur svackan, mot ett nytt fotfäste. Bland de
människor utanför sjukhusmiljön som kommer att betyda en hel del för hennes utveckling är en gammal
kvinna som Kerstin möter på en kyrkogård och Gunnar; en klasskamrat. På ett övertygande sätt, i ett rikt och
känsligt språk, skildrar Eva Runefelt hur en ung, ganska omogen och håglös flickas diffusa bild av sig själv
och andra börjar klarna och hur verkligheten blir en verklighet för henne.
Eva Runefelt är född 1953 och uppvuxen i Täby. I svackan publicerades första gången 1975 och är hennes
debutbok.

Sara Steen var glödhet i höstas, sköt 17 mål på 13 matcher och var given i den svenska VM. Man … LG
Skoog är Runner's Worlds egen coach som ger träningsråd och svarar på era frågor i varje nummer av
tidningen. Då är vi hemkommna från stegeborg. Nu förklarar hon bakgrunden till svackan efter VM: – Min
mormor gick plötsligt bort, det var väldigt jobbigt för mig, berättar hon. Kommunikationer. Det som fällts
kommer att forslas bort. Först och främst måste du ta död på din passivitet och ta dig ur ”svackan”: 20 000
färre nya bostäder på två år. Ystads IF utan Kim Andersson gick en rejäl holmgång borta mot Alingsås i den
tredje kvartsfinalen. Kanske klarar du dig utan matsilvret ett tag. Men hur skapar man en sli tstark och
grönare gräsmatta. I örebro området är Kumla Golfklubb en spännande banupplevelse. Pogbas bror
attackerad av egna lagkamraterna. Har Ni inte med E-post kommer vi inte att lägga ut svar. 1-0 i halvtid. Det
som fällts kommer att forslas bort. Lämna dina juveler en stund hos oss för att ta dig ur svackan. Pogbas bror
attackerad av egna lagkamraterna. Underläge 0–1 och alla tre byten gjorda. 1-0 i halvtid. Flyg: Arlanda: 40
km Stjärnan Sara Steen har börjat göra mål för Endre igen. Lämna dina juveler en stund hos oss för att ta dig
ur svackan.

