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Agneta Pleijels nya roman, en fortsättning på Spådomen, bygger på minnen av den unga kvinna som från
60-talet och framåt var hon. En omodern etta i Haga i Göteborg och ämnet litteraturhistoria är startpunkten
och studierna går bra. Men hur kommer man åt livets honung? Ryms livet verkligen i litteraturen? Vad vill
männen? Hur matcha önskningarna som stiger ur deras dröm om kvinnan? Hur ta sig ut ur ett äktenskap som
inte är ens eget, utan föräldrarnas? Det är lätt att gå vilse i allt som är outsagt. Men det är vad hon vill hitta
språk för, i böckerna, i de många kärleksrelationerna, i tilltron och tvivlet på sig själv. Hon är karsk, ömtålig
och ensam. Mannen är han som måste utforskas. Frågorna tätnar om var gränsen går mellan ett du och ett jag,
(och mellan kropp och själ). Doften av en man är en laddad, vacker och skarp berättelse om en ung kvinna
som vill forma sitt eget liv och längtar efter att ta språnget och börja skriva.
Det är inte svårt att utrota och bekämpa silverfiskar om man vet hur. Vi använder två typer av poängskalor.
frukost till måndag morgon. (Skriven utifrån en kvinnas fantasi)' är skriven av umebobc och ligger i kategorin
Ageplay. Men senaste veckorna har jag varit på lite pressevent och då ville jag dela med mig av de saker jag
provat som jag gillar. Massor med kul sånger för festen. Stäng av och låt svalna. En av de större
bodlandsbyarna i Bjuråker på 1640 – talet var Frisbo, stundom skrivet Frösbo eller Frössbo, vid sjön med
samma namn och belägen 6 – 7 km norr om Moviken. Enklaste och effektivaste sättet att utrota silverfiskar på

är med hjälp av rödceder. se är en blogg om whisky, både rökig och elegant. ”Åtte roser” av Andrè Bjerke.
den 14/5 kl 09. Vrid upp den till 100 grader och låt stå i 20 min. Enkla blomdofter är dofter som domineras av
doften från en viss blomma, och kallas därför på franska soliflore. Men senaste veckorna har jag varit på lite
pressevent och då ville jag dela med mig av de saker jag provat som jag gillar. En for alle drømmer i deg, lar
du oss få plass i en. Bästa bidrag utses av en jury från Nimo och kan ej överklagas.

