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BESKRIVNING

Klara var dotter till byns präst, Karl Bosser och hustrun Edith. Merit var dotter till handlaren i byn
Barkatorp, Erik och hustrun Karin Pettersson. Klara och Merit var kamrater alltsedan skoltiden, nu är de
båda kvinnorna i adertonårsåldern. Vänskapen gick alltmer över till äkta kärlek och den fördjupades.
Kvinnorna började plocka frukter från kärlekens träd, det var förbjudna frukter i 1930-talets Sverige. Ändå
växte kärleken mellan de båda kvinnorna, mer och mer för varje gång de träffades. De började utforska
varandras kroppar, bit för bit. Skulle de lyckas hålla sin kärlek hemlig, eller avslöjas deras förhållande i ett
Sverige som vid tiden var allt annat än förlåtande? Patron Jonas Gelve utökade sitt gods runt Barkatorps
by, allteftersom han satte granngårdarna på ruinens brant. Detta efter att först ha lånat ut pengar till
skogsägarna, för att något senare kräva in lånen. Kvinnorna fick ofta "sitta fint" i patrons knä, som del av
betalningen. När patrons hustru hastigt avlider efter fall i husets trappa, utökar mannen sina hembesök hos
Fia, vars make tagit livet av sig efter att ha ertappats med tjuvfiske på patron Gelves vatten. Det kommer
att hända mer, betydligt mer i och runt Barkatorps by.Hösten 2011, besöker Rune för första gången
bokmässan i Göteborg. En önskan som funnits i många år, då skrivandet som uttrycksform alltid varit en
del av Rune. På bokmässan vinner Rune utgivningen av en bok, detta resulterar i att han går in i en intensiv
skrivarperiod. Detta blir upptakten till att slutföra den äventyrsroman som Rune påbörjat trettio år
tidigare, boken fick titeln "Svek, lust och längtan". Det som för trettio år sedan började som en
äventyrsroman, utvecklar sig nu till en roman som innehåller många av livets skeenden. Kärlek, svek, sex,
äventyr och längtan. Boken är en resa i livet, vilken väcker känslor, allt mellan glädje och sorg. Januari
2014 släpps uppföljaren, "Revansch i tjärlek". Ytterligare titlar är släppta: * Boken om Fem-Ord * Mitt
namn är Bess
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Klara Och Merit I Stockholm - imusic.dk

Encuentra Klara Och Merit de Rune Hammargren (ISBN: 9789174635201) en Amazon. Envíos gratis a
partir de 19€.

Klara Och Merit - Rune Hammargren (Paperback) [Swedish ... - imusic.dk

Klara var dotter till byns präst, Karl Bosser och hustrun Edith. Merit var dotter till handlaren i byn
Barkatorp, Erik och hustrun Karin Pettersson.

Klara Och Merit I Stockholm: Amazon.co.uk: Rune Hammargren ...

Det har sagts vara klart och nu är det bekräftat. Éric Gélinas är klar för Rögle.
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KLARA OCH MERIT

https://www.bo-fi.club/?p=KLARA%20OCH%20MERIT&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KLARA%20OCH%20MERIT&ln=se
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