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BESKRIVNING

Berättelsen tar avstamp i Torekov på 1950-talet. Som sexåring bygger Bodil en tantafälla. Den som bygger
en fälla åt andra, ramlar ofta själv däri... Barnen är utflugna, föräldrarna åldras till kropp och själ och
äktenskapet fungerar inte. Mitt i livet inser hon att den som vill förändra något, måste släppa taget. Men
ska hon våga? Mötet med naturen ger kraft. Förhållandet med de åldrande föräldrarna rymmer värme och
kärlek men även smärta. En berättelse där många kvinnor kommer att känna igen sig. En bok som berör
och föder tankar. Bodil Stefansson är född i Torekov och dit har hon återvänt. Barnen är utflugna och
Bodil är inte längre sin mammas mor. Hon jobbar som sjukgymnast, men är också lokal guide. Ror i lugnt
väder ut mot Hallands Väderö och vrakar längs stränderna när det blåser. Hennes debutbok "Roddkraft"
som gavs ut 2004 fick ett fint mottagande. Martin Dyfverman liknade den på radions P1 vid klassikern
"Den gamle och havet"Boken recenseradesi bl.a. Svenska Dagbladet av Louise Ramnefalk och Sydsvenska
Dagbladet av Merete Mazzarella.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vi läser film - Onsdagen den 13/9 kommer BODIL STEFANSSON... | Facebook

Hennes första böcker, Roddkraft & Tantafällan, handlade om att veta vad man vill och att våga släppa
taget.

Arkiverade toppnyheter frÃ¥n 07/03 2012 - Nyhetspressen.se

Bodil har starka rötter på Bjärehalvön men också i Småland. Hennes första böcker, Roddkraft &
Tantafällan, ...

Roddkraft - Minabibliotek

Tantafällan Bodil Stefansson. 207 kr. 207 kr. 1 Roddkraft : Att göra det man verkligen vill Bodil
Stefansson. 51 kr. 51 kr. 2 ...
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TANTAFÄLLAN

https://www.bo-fi.club/?p=TANTAF%C3%84LLAN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TANTAF%C3%84LLAN&ln=se
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