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BESKRIVNING

I novellen Början skildrar Gun-Britt Sundström, författaren bakom den kultförklarade
förhållanderomanen Maken, en annorlunda pojkes uppväxt sedd ur moderns perspektiv."Sundström visar
på ett utsökt sätt att novellens egenartade förmåga kan skänka en text djupdimensioner och subtila
undertexter." (Matts Lindberg, BTJ)Sju barn var det som började skolan samma år, och de blev placerade i
samma klass. Malin fotograferade dem när de i samlad tropp gick ut genom daghemmets grind, iförda
likadana neongröna kepsar. Hand i hand vandrade de uppför gatan mot skolan, två och två. Noa var den
sjunde och fick gå med fröken. När hon såg på detta foto efteråt tänkte hon att hon borde ha förstått att han
var chanslös.Början är Novellix nr 40. Novellix ger ut noveller; nyskrivet och klassiker, en novell per bok.
Novellerna finns i tre format - tryckt bok, e-bok och ljudbok. Du kan även prenumerera på dem. Läs mer
på novellix.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sovrumsmöbler för sovrum i harmoni - IKEA

Lektionsserien heter Programmering från början. För cirka fem år sedan började en liten trend i Sverige att
koda i skolan. När Karin Nygårds, ...

början - Wiktionary

Det var den 14 Januari. Nästan exakt två månader efter att vi hade lärt känna varandra. Det kändes som att
vi hade känt varandra hela livet.

Las missgynnar löntagarna - di.se

Att komma på en bra inledning till sitt personliga brev är svårt. Metrojobb listar 4 alternativ som
garanterat fångar läsarens uppmärksamhet.
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BÖRJAN

https://www.bo-fi.club/?p=B%C3%96RJAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=B%C3%96RJAN&ln=se
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