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En roman om längtan och rädslan inför att skaffa barn Också jag. Hon skrev det med läppstiftet på
pappersduken; först försiktigt under tallrikskanten, sedan kors och tvärs, gement och spretigt. Också hon var
stundtals uppfylld av det. Javisst. Det ofrånkomliga, det bortom varje rimligt tvivel liggande. Det vilsamma.
Också hon var frestad att bakåtlutat sälla sig, låta sig tas av det, framifrån och sedan bakifrån. Tanne lever med
Hannes, den ende hon vill ha. Men han kräver något annat; ett barn. Hon väjer för tanken. Hon, som har döden
och livet så tätt inpå sig - på långvårdsavdelningen där hon arbetar och i föräldrahemmet där minnet av Det
oerhörda förlamar och förtär.
Men vem är hon att välja, hon som alltid valts bort? Vem är hon att trotsa det förutfattade? Längtan och
rädslan är som en flackande låga i henne - lysande het och isande blå.
Maria Fröjdh är journalist och författare. Hon har arbetat länge inom dags- och fackpress, bland annat på Vi
Föräldrar, och varit redaktör för en rad böcker om barn och föräldraskap. Blåeld publicerades första gången
1993 och är hennes andra roman.

Omslagsformgivare: Marie Sterte
42 faves. En frisk doft av saltvatten fyller mina sinnen när jag närmar mig stranden och de stånd av blåeld
som är närmast havet. Handla Blåeld på Närsholmen av Ellen Marie Martinsen som posters eller tavlor. Join
other poets in the composition of a renku, a collaborative poem whose starting verse, the hokku, gave rise to
haiku.
Porslin, Köksredskap, Kokkärl etc SERVIS KAFFE/TE Rörstrand Blåeld Kanna, sockerskål, gräddsnipa,
kakfat Pris ca 1000 kr Högstbjudande. Blåeld är en upplevelse för dig som älskar trädgård med roliga och
vackra tillbehör. | See more ideas about Character design, Drawing ideas and Drawing techniques. /
Regnuppehåll first pressing or reissue. Stream ad-free or purchase CD's and MP3s now on Amazon. Flowers
& Plants.
Hon skickade därför.
Familj: Strävbladiga växter – Boraginaceae; Växtform: 2-årig ört. Check out Digital Booklet: Aurora by
Blåeld on Amazon Music. 1 visitor has checked in at Blåeld. Vi har stenros, nyponros, kanelros, luddros,
vresros och förmodligen. 6 based on 74 Reviews 'Det perfekta utflyktsmålet på helgen. Shop Vinyl and CDs.
se erbjuder en gratis meddelandetjänst för att enkelt komma i kontakt med BRF Blåeld.

