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BESKRIVNING

Ann Heberlein - författare, kulturskribent och teologiedoktor i etik - gör Novellix-debut med sin novell
Fas 3, en berättelse om ett mångårigt äktenskap som sedan en lång tid tillbaka är kantat av missnöje.
Novellen blir en tidslinje från hur mannen och kvinnan träffades, gifte sig och fick barn, till
förtidspensionering och utfasning, ett liv fyllt av grusade drömmar och växande ojämställdhet.När hon
dammtorkar plockar hon ut alla fotografierna som står i vitrinskåpet. Bebisbilderna på flickorna.
Konfirmationsfoton. Studentexamen. Döttrarnas bröllopsfoton och bilder på barnbarnen. Ett helt liv,
tänker hon, ett helt liv ryms på ett hyllplan i mitt vitrinskåp. Där är jag, tänker hon och ser på bilden av
honom och henne, bröllopet i silverram, där är jag och där är han.Novellix ger ut noveller; nyskrivet och
klassiker, en novell per bok. Läs mer på novellix.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Positiva fas 3-resultat för Camurus - di.se

Utredaren Anders Lago menar att matchningsanställningar ska kunna ersätta fas 3. Samtidigt dröjer
regeringens utlovade avveckling av den ökända åtgärden och ...

Tusentals utan insatser efter Fas 3 - Kommunalarbetaren

7 000 färre i fas 3 nästa år, 17 500 färre 2016. Det är Arbetsförmedlingens prognos för avvecklingen av
fas

Vad sa och lovade de? Vallöften om FAS3 granskas. - Solrosuppropet.se

Fas 3, åtgärden där långtidsarbetslösa placerats, avvecklas i snabb takt. På Hela Människan och Verdandi
oroar sig deltagare och personal för att arbetslösa ...
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FAS 3

https://www.bo-fi.club/?p=FAS%203&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FAS%203&ln=se
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