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En hyllning till alla oss vanliga trettiåttaplussare med funderingar kring män och ungar, jobb och dammsugare,
nu och då, celluliter, toalettlock, blodvallningar och otrohet.
Väninnor, mammor, mormödrar, hustrur, systrar, döttrar. Uppsluppna eller småtråkiga, rara eller bitchiga,
helgalna eller bara lite knäppa. Sådär som vi är...Det här är en bok om oss som inte har klättrat uppför K2,
med eller utan syrgas. Som inte har ägnat våra liv åt lusiga gorillor i dimhöljda berg. Som aldrig skulle bli
inbjudna till Oprah Winfrey för att berätta om våra sagolika äventyr, medan miljonerna från de spökskrivna
memoarerna bara rullar in. Nej, det här handlar om oss alldeles vanliga medelålders kvinnor - vi som hade en
ljusnande framtid på femti- sextitalet, och som nu sitter där framför teven med en burk rynkkräm i ena handen
och ett dammsugarmunstycke i den andra och undrar vad det var som hände. Varför blev det så här ? Är
allting för sent nu ? Tja, vem vet. Kanske det tvärtom är så att stunden äntligen är inne ...
att frälsa världen ? Eller åtminstone oss själva ? Nej, några svar får du förstås inte här - men du har i alla fall
något att läsa medan du funderar."Köp en, köp två! Ge bort den ena till åldersnojiga väninnan, behåll en,
plocka fram den när du själv drabbas av åldersnoja. Den hjälper, jag lovar." Maja Ögren, Norra Skåne
"Hennes drastiska kvinnohumor får en att ömsom fnissa hysteriskt, ömsom att sätta i halsen." Margareta
Hägglund, Tara
com. Fraktfritt över 99 kr. När vi publicerar ett läsarbrev gör vi det alltid med brevskrivarens. Samtidigt är de

helt oförstörda av vår tids destruktiva förhållningssätt människor emellan.
Äkta fältspatsporslin som går att diskas i maskin, samt användas i mikrovågsugn. Wahlström & Widstrand.
Vi vill undersöka hur mycket miljöföroreningar, framför allt metallen kadmium, som medelålders kvinnor
bär på. Laddas ned direkt. TIPSA OSS. delningar. Zinkgruvan ligger nästan precis mitt emellan Stockholm
och Göteborg. Lisa Bengtsson Porcelænstallerken 26 cm Oss kvinnor emellan Jag. Oss granntanter. E-post.
Särskilt inte för vår generation kvinnor där många av oss växte upp på 70-talet utan att ens titta åt. Vi gifte oss
tidigare. kvinnor som är 38 år eller äldre.

