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"En bok som fullkomligt kör över mig." Stina Nylén, Göteborgs-Posten "En ung, arg, sorgsen, begåvad
debut." Anneli Dufva, SR Kulturnytt "En av de senaste årens skarpaste svenska ungdomsböcker. Med humor
och vemod skriver Cullhed byxorna av patriarkatet och dess bundsförvanter." Patrik Lundberg, Aftonbladet
"Gudarna känns rakt igenom som en tryckkokare. Känslorna pendlar mellan djupaste förtvivlan och
allsmäktighet." Bodil Juggas, Arbetarbladet Vi är Bita, Lilly och Jane. Den här boken handlar inte om att
någons mamma dör. Den handlar inte om kärlek mellan två ungdomar som har cancer. Den handlar inte om
another kille som är kär. Den här boken handlar om oss. Bita, Lilly och Jane, a.k.a Janne, är sexton år och bor i
Tierp. En förort till rymden där gatorna blöder av slask och ingen jävel gör kaos med patriarkatet. De har
överlistat anti fitt-systemet, de är gudar nu, starka och utåtagerande, men de är också vilsna. Lilly är ihop med
skolans guldgosse. När det kommer fram att han slår henne bestämmer sig Bita och Janne för att göra något.
Det räcker inte med att tänka. Snart går det upp för dem att mister man ett problem, står det en tusen åter. De
måste hämnas. På Tierp, vuxenvärlden och alla sviniga, curlade killar. Och de ska göra det tillsammans.
Elin Cullhed är född 1983 och bor i Uppsala. Hon arbetar som kulturjournalist och lärare på Wiks
folkhögskola. Gudarna är hennes romandebut.
"Elin Cullhed skildrar de mest sårbara i arbetarklassen i Sveriges periferi. Det är en avklädd och viktig bok

om vår samtid och vad vi bjuder våra barn." Cecilia Irefalk, Arbetaren "Elin Cullhed skildrar de mest sårbara i
arbetarklassen i Sveriges periferi. Det är en avklädd och viktig bok om vår samtid och vad vi bjuder våra
barn." Johan Apel Östlund, Arbetaren "Du som i ditt liv behöver feministisk reality - läs Gudarna!" Lena
Kjersén Edman, Västerbottens Kuriren "Cullhed skriver bångstyrigt och friskt, med udda metaforer och en
exakt tonträff i de tvära kasten mellan kompislycka och bottenlös förtvivlan. En bok som borde läsas av
många. Unga och vuxna, ja, alla med intresse för hur livet kan te sig för en grupp tjejer i en hopplös småstad,
som tröttnat på att vara söta och underordnade och spela biroller i någon annans (läs killes) liv." Oline Stig,
Sydsvenskan "En bok som fullkomligt kör över mig./.../ Så träffsäkert, svidande och sorgeväckande. Men det
här är inte en bara en rak styrkeuppvisning i feminism; det är dessutom det mest nödvändiga underlaget för
feminism jag läst på mycket länge./.../ Boken är rå, naken och brutal. Det löper en blottlagd nerv genom den,
en nerv som leder till det starkaste; vänskapen." Stina Nylén, Göteborgs-Posten "Kulturjournalisten Elin
Cullheds romandebut Gudarna är så brutalt ärlig att jag först förskrämt duckar och famlar på nattduksbordet
efter ett par ärkekonservativa skygglappar. Här löper känslorna gatlopp samtidigt som vuxenvärlden gång på
gång är oförmögen att agera vuxet.
/.../ .
Orädd, drastisk och sårig skildring av att vara 16 år./.../Gudarna genomsyras av kraft och motstånd mitt i all
söndrighet." Erika Hallhagen, SvD "Skrivet i ett rasande tempo, på ett sprakande, levande språk./.../ Gudarna
känns rakt igenom som en tryckkokare./.../ Hon lyckas enastående med att få Jannes hetsiga tonårsröst att
höras äkta, känslorna som pendlar mellan djupaste förtvivlan och allsmäktighet." Bodil Juggas, Arbetarbladet
"I centrum står jaget, Jane, som kallas Janne. Hon som bor med sin pappa efter föräldrarnas skilsmässa.
Hon som har gråten bultande i bröstet, alldeles bakom sin egen smartness, som är så mycket mer en
xau, Marius Weyers, Sandra Prinsloo, Louw Verwey. Xixo is back again. 570. På C More ser du film, sport
och serier i världsklass.
Xenophanes of Colophon (/ z ə ˈ n ɒ f ə n iː z /; Ancient Greek: Ξενοφάνης ὁ Κολοφώνιος [ksenopʰánɛːs ho
kolopʰɔ
̌
ːnios]; c. Vad är en megalit. De viktigaste kosmologierna – teori som förklarar universums uppkomst – i
forntida Egypten, utvecklades i tre stora religiösa. Pallas är namnet på flera olika gestalter i grekisk mytologi,
både manliga och kvinnliga.
Även om runstenar och runskrift. Olika typer av megaliter. xau, Lena Farugia, Hans Strydom, Eiros.
Hinduismens historia Hinduismen är en riktigt gammal religion – förmodligen den äldsta som fortfarande
utövas idag – med rötter i den kultur som blomstrade… Skytten dagens och veckans horoskop gratis,
veckohoroskop, kinesiska- och keltiska horoskop, kändishoroskop, drömtydning, dagens födelsedagar. A
comic allegory about a traveling Bushman who encounters modern civilization and its. It won the Nebula
Award for Best Novel in 1972, and the Hugo Award for Best Novel in 1973. Xixo is back again. It won the
Nebula Award for Best Novel in 1972, and the Hugo Award for Best Novel in 1973.
Grekisk mytologi är en samling mytologiska berättelser som innefattar såväl svarssägner och
skapelseberättelse, mytologiska beskrivningar av äldre historiska. Hon var he. Läs mer och beställ. Arabisk
mytologi härstammar från den förislamiska arabiska religionen. The Gods Themselves is a 1972 science
fiction novel written by Isaac Asimov. Att ställa ett kinesiskt horoskop är helt annorlunda än att ställa ett
västerländskt.

