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BESKRIVNING

Det sista kriget på jorden står inte mellan kontinenter. Inte mellan religioner. Inte mellan raser. Det står
mellan könen. Det är ett verkligt krig med vapen, hat och fångenskap. Ett världskrig. I en snar framtid har
kvinnorna fått nog. Deras rättigheter blir inte fler. De blir färre. Protester skrattar man åt. WFW Women
for Worldfare bildas. Det världsomspännande organet som ska tillgodose kvinnans rättigheter och
möjligheter inom alla samhällen. Men snart börjar männen märka att WFW kanske inte har de goda
avsikter som de först trodde.Tania och Alex lever tillsammans i ett slentrianmässigt förhållande. Alex ser
Tania men Tania ser inte Alex. Han gör allt han kan för att få saker och ting att gå ihop men inget verkar
fungera. Istället för att gå honom till mötes väljer Tania en helt annan väg som förändrar Alex liv drastiskt.
Ingen tror på vad han försöker säga men snart befinner sig han och halva mänskligheten i en värld de inte
var beredda på. Inte vill ta del av. Och kanske inte ens kommer att överleva.WWW är en roman om
pacifism, krig, diktaturens fingerfärdighet, ondska, saknad, obegriplighet, kärlek, livsöden, vänskap och till
sist en spark i häcken på extremfeministerna. Vi får följa Alex genom hans kamp mot sina älskade fiender.
Han slåss mot sig själv och mot de som vill se honom död på de mest fruktansvärda sätt. Vem kan han lita
på? Kanske kan han inte ens lita på sig själv? Hans mentor Gus och hans vapendragare Sergej är de enda
han känner som en fast punkt i det kaos som råder på Jorden. Men kommer ens de att kunna rädda honom
från den sinnessjukdom som sakta börjar besitta Alex? De kan inte ge honom det som alla dessa män
saknar; Kärlek. Och till sist dras han in i ett öde värre än döden...Varning för starka
scener.Författarpresentation:"Spelar ingen roll. Att skapa har alltid varit något jag måste göra. Sedan att
det blivit genom att skriva och även göra musik beror på att jag fått bekräftat att jag kan och att jag känner
en njutning av att göra det."Det tog fyra år att skriva böckerna.Och då jag satte punkt saknade jag
karaktärerna i min svit.Detta är en riktig tegelsten att sjunka in i. Motsvarar lite drygt 1400 sidor
traditionellt tryck. Alldeles utmärkt som ebok alltså.Avslutar med kommentar från författaren:"Jag ser inte
ett logiskt mönster i varför jag skrev böckerna. Måste man det? Men jag gillar resultatet. Den är hemsk
men samtidigt finns tankar värda att begrunda. Arenan är ett sjukt slagfält och det gör den fascinerande.I
mina ögon.De som njuter av att ha andra i sin makt. Som ser makt som tillfredställelse i livet. Jag har svårt
att förstå hur kvinnor kan begå våldshandlingar. Det blinkar fel i skallen. Jag vet att det låter helt föråldrat
men för mig är kvinnor mjuka, vackra varelser som är emot krig och som förespråkar freden och kärleken.
En naiv barndomsbild."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Category:Women in World War I - Wikimedia Commons

World War One played a significant part in developing women's political rights - so it is frequently
assumed. However, World War One may well have s

Women in World War II - Wikipedia

Looking to learn more about women's roles during World War One? Improve your knowledge on women
working in WW1 with facts for kids and more with DK Find Out.

Women in World War I - Wikipedia

During World War II, some 350,000 women served in the U.S. Armed Forces, both at home and abroad.
They included the Women's Airforce Service Pilots, who on
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