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BESKRIVNING

En vanlig höstmorgon, strax före frukosten, sätts Maries tillvaro i gungning. Hennes lugna vardag i
småstadsvillan, arbetet som lärare, det långa äktenskapet med Staffan - allt som varit tryggt och självklart
känns plötsligt osäkert och främmande. Ändå har egentligen ingenting hänt: bara ett fotografi och en
dödsruna i morgontidningen. Ronny Berglund, den framgångsrike filmregissören, är död. Ronny, som hon
inte träffat på trettio år.Sommaren 1976 var de alla unga: Marie och Staffan, Ronny och de andra vännerna
i sommarkollektivet. De drog in i Huset som en fläkt av den nya tiden: frigörelsens och öppenhetens tid.
Men under ytan jäste konflikterna, rivaliteten och de hemliga förälskelserna. Ronny och Marie rörde sig
mot och från varandra i ett intrikat mönster av närmande och undvikande, förväntan och besvikelse. Han
fick henne att känna sig sedd. Men såg han henne verkligen, eller var hon bara ett motiv framför hans
videokamera, som dokumenterade allt som skedde i Huset?Annika Thor är känd för en stor publik genom
sina hyllade böcker och tv-manus för barn och ungdom. Motljus är hennes första vuxenroman. Det är en
klarsynt och drabbande berättelse om tillvarons bräcklighet och om de - slumpartade? - val vi gör och vad
som kanske skulle ha blivit om vi valt annorlunda.Omslagsformgivare: Sara R. Acedo
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Så fotograferar du porträtt i motljus | Printasquare

Passar dig som: Vill bli säkrare när du fotograferar i motljus, vill undvika grådaskiga och oskarpa
motljusbilder och vill få hemligheter bakom välexponerade och ...

Studio Motljus - Närodlad, smakrik foto och filmproduktion i Jönköping

Engelsk översättning av 'motljus' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska
till engelska gratis online.

Motljus, medljus och sidoljus | Emma

Vi hjälper dig att ta bättre bilder. Bilden, och utrustningen som gör den möjlig, har varit vår passion sedan
1982. Scandinavian Photo står för ett ...
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