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En kvinna sitter på hälsocentralen med sitt barn. En pojke vaknar och upptäcker att något ofattbart har hänt.
En flicka tappar bort sina föräldrar på en semesterresa. En man hämtar motorsågen. I tjugotvå korta noveller
möter vi människor som försöker hitta de rätta bitarna till sitt livspussel. Under den vardagliga ytan rör sig
mörka underströmmar, som plötsligt kan få marken att gunga till under deras fötter. Vad kostar det att förändra
sitt liv och är en förändring alls möjlig? Ann-Sofi Carlsson (f. 1975) vann Solveig von Schoultz-tävlingen
2013 med en av sina noveller. "Jag undrar hur det känns att falla fritt" är hennes debutbok.
Intressant läsning, men inte säker att jag delar ditt synsätt – eller framför allt hur du definierar begreppet sunt
förnuft. Hon berättade att hon hade läst min blogg och gillade den och vad jag skrev om oss 50+kvinnor. Läs
även de 5 första delarna av Insikter där jag berättar om mina egna erfarenheter av sjukvården. Sunt förnuft är
väl inte det samma som lathet och undlåtenhet att analysera och tänka.
Låt oss nu gå på djupet, och utforska detaljerna som kommer att göra dig till en mästerlig svingare. Nu när
vi lärt oss lite mer om krafter känns det rätt att lära sig lite mer om friktionskraften.

Det första är ju att bli/vara medlem, ju fler medlemmar vi är desto bättre. Sunt förnuft är väl inte det samma
som lathet och undlåtenhet att analysera och tänka. Läs även de 5 första delarna av Insikter där jag berättar
om mina egna erfarenheter av sjukvården.
Sjukvård. Läs även de 5 första delarna av Insikter där jag berättar om mina egna erfarenheter av sjukvården.
Vi gick från stubboda ut till Norrmansö. Var kommer e-ciggen ifrån, och vart är den på väg. Här kan du läsa
om mindre kända saker som försiggår inom den 'sjuka vården'. Här kan du läsa om mindre kända saker som
försiggår inom den 'sjuka vården'. Hur känns det att 'röka' med en e-cigarett. Det är faktiskt dessa avtal och
regler som ligger till grund för hur mycket du bör ha i … Vi har fått många frågor om att sluta amma, hur man
gör och när det är dags.

