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BESKRIVNING

?Lägg en klick marmelad på ett fat, dra en sked igenom, när det inte går ihop är marmeladen färdig.?Sirkka
har fått receptet av sin f.d. svärmor. Nu är hon inte längre gift. Hennes man Kurt har lämnat henne för
Leila, lämnat sin och Sirkkas gemensamma dröm om marmeladkok och många barn i en prästgård på
landet. Han vill inte längre ha någon prästgård, vill inte ha den kristna tro som han har ärvt av sin mor och
delat med Sirkka, den som har fått honom och Sirkka att ta hand om Leila.Nu är det Leila som har tagit
hand om Kurt, Leila den vinddrivna, den sexuellt utagerande, den till synes utslagna och svaga. Sirkka har
gett henne och hennes barn allt. Nu har hon också, ofrivilligt, gett bort Kurt. Sorgen och hatet överväldigar
henne. Tills det inte längre flyter ihop. Tills hon kan skilja det sanna från det falska.Marmeladprovet är en
roman om den katastrof som en skilsmässa kan vara, en naken och vibrerande skildring som i all sin
vardaglighet ställer djupt existentiella frågor om gott och ont, slump och öde.Omslagsformgivare: Elina
Grandin
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Marmeladprovet - Vibeke Olsson - adlibris.com

"Lägg en klick marmelad på ett fat, dra en sked igenom, när det inte går ihop är marmeladen färdig."Sirkka
har fått receptet av sin f.d. svärmor.

Marmeladprovet / E-bok

Pris: 59 kr. E-bok, 2011. Laddas ned direkt. Köp Marmeladprovet av Vibeke Olsson på Bokus.com.

Marmeladprovet - Vibeke Olsson - E-kirja - Elisa Kirja

Tillsätt syltsockret och koka kraftigt i 2-3 minuter. Skumma marmeladen och gör marmeladprovet*.
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MARMELADPROVET
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