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BESKRIVNING

En bok i loop. Var är den, frågar Kerro Holmberg i sin nya bok. En bok som ställer de vardagliga och
avgörande, de sorgsna såväl som de mest romantiska, de dagstidningsvetenskapliga och deöverraskande
mötenas frågor, till se själv, till varat och, ja, vad eller vem är egentligenden? Utformningen speglar hur
texterna skrivits, under ett och ett halvt års händelser, årstider, tillkortakommanden och lyckostunder,
plågor, väder och sociala skeenden allt under det att boken vändes och skrevs tillbaka, i loop. Är den i hur
några vilsna ord kan slå syret ur dagen som en isgata luften ur lungorna? Kerro Holmberg är född 1959 i
Stockholm, där hon är verksam som poet och konstnär.Var är den är hennes sjätte bok. Hon debuterade
2002 med Där jag är där du är och har därefter utkommit med I lianer (2004), Och du ser den (2005),
Skuggar (2011) och Jag vaknade av (2015).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vad är klockan nu | The Time Now

Dagens skogsbruksmetoder är den huvudsakliga orsaken till att framtiden i landet är osäker för nästan 2
000 skogslevande arter.

Vår Skog - Friska ekosystem är en förutsättning för allt liv på planeten.

Hej! Har din annons plötsligt försvunnit? Ingen fara, här kan du få reda på vart den är! Några av de
vanligaste orsakerna till att du...

Var är vi nu

Med den analysen i bakhuvudet är det lätt att misstänka att kompromisser i "mitten" i Landet Måttlöst, ...
Vi får väl se. Men var beredda på extrem ...
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VAR ÄR DEN

https://www.bo-fi.club/?p=VAR%20%C3%84R%20DEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=VAR%20%C3%84R%20DEN&ln=se
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